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RESUMO 

 
Calado LB. Aspectos da Síndrome da Fragilidade em idosos na cidade de Ribeirão 

Preto [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, 2012. 103 f. 

 

Este foi um estudo populacional de caráter transversal, com o objetivo de determinar 

a prevalência da síndrome da fragilidade entre idosos em Ribeirão Preto e o perfil 

sócio demográfico e clínico desta população, além de avaliar associações entre 

fragilidade e alterações metabólicas. A amostra foi obtida de forma casualizada por 

conglomerados por área. Foram excluídos indivíduos com déficit cognitivo grave, 

acamados, em uso de cadeira de roda, portadores de sequelas grave de Acidente 

Vascular Cerebral, com Doença de Parkinson grave, idosos que estavam em estágio 

terminal ou em tratamento para câncer, exceto o de pele. Um instrumento padrão de 

avaliação foi elaborado incluindo várias características. Este estudo adotou critérios 

de fragilidade de acordo com a definição de Fried e colaboradores. Foram realizadas 

medidas do peso, altura, circunferência abdominal e da pressão arterial. As variáveis 

analisadas neste projeto são relativas às características sócio-demográficas, 

medidas antropométricas, pressão arterial e dados clínicos, além dos critérios do 

fenótipo da fragilidade. Ao total, 385 voluntários foram selecionados, sendo 64,7% 

do sexo feminino. A idade média dos participantes foi 73,9 ± 6,5 anos. Houve 

predominância da etnia branca, nível de escolaridade de 1 a 4 anos, estado civil 

casado, possuir quatro ou mais filhos. Treze por cento das mulheres referiu viver só. 

Entre os homens, 96,4% referiram ainda trabalhar e 77,9% referiram representar o 

principal sustento da casa. A renda familiar média foi de R$ 1.749,00. Hipertensão 

arterial sistêmica foi a doença auto-referida mais prevalente. Trinta por cento dos 

voluntários ingeriam dois ou três medicamentos ao dia. Mulheres utilizavam mais 

medicamentos que os homens (p=0,004). Não se observou diferença entre os níveis 

de pressão arterial sistólica ou diastólica e pressão arterial sistólica e diastólica 

ortostática entre os sexos. Idosos apresentaram maior média de circunferência 

abdominal (p<0,01), porém, 74,3% das mulheres encontravam-se com a 

circunferência abdominal acima do valor considerado como normal. A média do 

índice de massa corpórea dos homens foi de 26,6 ± 4,5  Kg/m2  e das mulheres foi 

de 27, 7± 5,3  Kg/m2 (p=0,03), No presente estudo, foram considerados como frágeis 



 

9,1% da amostra, 49,6% como pré-frágeis e 41,3% como não-frágeis. Quanto aos 

critérios da síndrome da fragilidade 12,5% dos participantes apresentaram perda de 

peso no último ano; 20,5% fadiga; 17,1% lentidão; 24,4% baixo nível de atividade 

física e 20,5% baixa força de preensão palmar. O grupo dos frágeis apresentou 

maior média de idade (p<0,01). Quanto mais idoso o indivíduo, mais critérios ele 

pontuou para fragilidade. Idosos frágeis foram em mais consultas médicas (p=0,03) 

e tiveram maior chance de internação (p<0,001) no período de 12 meses. A 

circunferência abdominal e o índice de massa corpórea foram semelhantes em todos 

os níveis de fragilidade. Não foi observada diferença em relação à pressão arterial 

sistólica e diastólica nos três grupos de fragilidade. Ao comparar-se a pressão 

arterial ortostática entre os grupos, houve diferença limítrofe (p=0,06) quanto à 

diastólica, verificando-se, na análise pós-teste (Bonferroni), valor menor da pressão 

arterial no grupo dos frágeis do que no grupo dos não-frágeis (p=0,03). A pressão 

arterial ortostática sistólica foi semelhante em todos os grupos. Observa-se que 

houve forte correlação do índice de massa corpórea apenas com a circunferência 

abdominal, o que foi observado nos três níveis de fragilidade. Concluiu-se que 9,1% 

dos idosos de Ribeirão Preto são frágeis. Os idosos frágeis são mais velhos e tem 

maior chance de internação. A pressão arterial diastólica em ortostase tende a ser 

menor entre os frágeis. Há uma forte correlação entre índice de massa corpórea e 

circunferência abdominal em todos os níveis de fragilidade 

 

Palavras chave: síndrome da fragilidade, idosos, aspectos sócio-demográficos e 

alterações metabólicas 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Calado, LB. Aspects of Frailty Syndrome in the elderly people in the city of Ribeirão 

Preto [dissertation]São Paulo: University of São Paulo, Medicine School of Ribeirão 

Preto, 2012. 103f. 

 

This was across-sectional population study, with the objective of determining the 

prevalence of the syndrome of frailty among older individuals in Ribeirão Preto and 

sociodemographic and clinical profile of this population. And to evaluate associations 

between frailty and metabolic changes. The sample was randomly by clusters area. 

Exclusion criteria: severe cognitive impairment, bedridden, using a wheelchair, 

people with severe sequelae of stroke, severe Parkinson's disease, terminally ill or in 

treatment for cancer, except skin. A standard assessment tool was developed 

including various features. This study adopted criteria of frailty according to the 

definition of Fried et al. Weight, height, waist circumference and blood pressure were 

measured. The variables analyzed in this project are related to socio-demographic 

characteristics, anthropometric measurements, blood pressure and clinical profile, in 

addition to the criteria of the phenotype of frailty. In total, 385 volunteers were 

selected. The mean age was 73.9±6.5 years, with prevalence of female gender 

(64,7%),  caucasian, married status, with education of 1-4  years, four or more 

children .Thirteen percent of women reported living alone. Among men, 96.4% 

reported still working and 77.9% reported that they represented the main 

breadwinner of the home. The median household income was R$ 1,749.00. 

Hypertension was the more prevalent self-reported disease.. Thirty percent of the 

volunteers ingested two or three medicines daily, with women using more than men 

(p=0.004). No difference was observed between the levels of systolic or diastolic 

blood pressure and systolic or diastolic orthostatic blood pressure between the 

sexes. Men had higher mean waist circumference (p <0.01), however, 74.3% of 

women were with waist circumference above of the considered normal. The mean of 

body mass index was 26.6±4.5 Kg/m2 for men and for women was 27.7±5.3 Kg/m2 (p 

=0.03). In the present study, 9.1% of the sample were considered as frail, 49.6% as 

pre-frail, and 41.3% were non-frail.  

 



 

Criteria used to define of frailty syndrome were evaluated and 12.5% of participants 

had weight loss in the last year, 20.5% exhaustion, 17.1% had slowness, 24.4% low 

activity and 20.5% had weakness. The frail group had higher mean age (p <0.01). 

Older individuals scored more criteria for frailty. Frail individuals were in more doctor 

visits (p=0.03)and had a greater chance of hospitalization (p <0.001) at 12 months. 

Waist circumference and body mass index were similar in all levels of frailty. There 

was no difference in systolic blood pressure and diastolic blood pressure in the 3 

groups of frailty. When comparing orthostatic blood pressure among groups, there 

was borderline difference (p=0.06) in diastolic blood pressure. In the post-test 

analysis (Bonferroni), the frail group had lower diastolic blood pressure in orthostatic 

when compared with non-frail (p=0.03). Orthostatic systolic blood pressure was 

similar in all groups. It was observed that there was a strong correlation between 

body mass index with waist circumference, which was observed at all three levels of 

frailty. It was concluded that 9.1% of the elderly individuals in RibeirãoPreto are frail. 

The frail individuals are older and have a greater chance to hospitalization. Diastolic 

blood pressure while standing tends to be lower among frail ones. There is a strong 

correlation between body mass index and waist circumference in all levels of frailty. 

 

Keywords: frailty syndrome, elderly, sociodemographic aspects and metabolic 

changes 
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1. Introdução 

 

 

1.1 O envelhecimento populacional 

 

 

A população de idosos cresce, mundialmente, mais rapidamente do que qualquer 

outro grupo etário. Projeções realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

indicam que haverá um crescimento de cerca de 380% dessa população até 2025 

(WHO, 2002). As previsões mais conservadoras indicam que, em 2020, o Brasil será 

o sexto país do mundo em número de idosos, com um contingente superior a 30 

milhões de pessoas (Veras, 2009).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), 

no ano de 2000 havia 30% dos brasileiros com zero a 14 anos e os maiores de 65 

representavam 5% da população. Em 2050, esses dois grupos etários se igualarão: 

cada um deles representará 18% da população. 

Há uma correlação direta entre os processos de transição demográfica e 

epidemiológica. Na medida em que cresce o número de idosos e aumenta a 

expectativa de vida, tornam-se mais frequentes as complicações das doenças 

crônico-degenerativas. Modifica-se o perfil de saúde da população; ao invés de 

processos agudos tornam-se predominantes as doenças crônicas e suas 

complicações, que implicam em décadas de utilização dos serviços de saúde. São 

exemplos as sequelas do acidente vascular cerebral, as fraturas após quedas, as 

limitações provocadas pela insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva 

crônica, as amputações e cegueira provocadas pelo diabetes e a dependência 

determinada pela demência de Alzheimer. (Chaimowicz, 1997) 

  A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, a 

maior parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Na população, 

um em cada três indivíduos é portador de doenças crônicas, já, entre os idosos, oito em 

cada dez possuem pelo menos uma enfermidade. Em menos de 40 anos, o Brasil 
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mudou o perfil de morbidades, transicionando para um quadro de doenças complexas e 

onerosas, que perduram por anos, com exigência de cuidados constantes, medicações 

contínuas e exames periódicos (Veras, 2009). 

Um dos resultados dessa dinâmica é a maior procura dos idosos por serviços de 

saúde. As internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito 

é maior quando comparado a outras faixas etárias. Desta forma, o envelhecimento 

populacional se traduz em maior carga de doenças na população, mais incapacidades e 

aumento do uso dos serviços de saúde (Veras, 2009). Doenças, cujo principal fator de 

risco é a idade, tendem a assumir dimensões epidêmicas (Ramos, 1995). 

Embora já apresente um perfil demográfico semelhante ao dos países 

desenvolvidos, os grandes centros populacionais brasileiros ainda não dispõem de 

infraestrutura de serviços que dê conta das demandas decorrentes das 

transformações demográficas vigentes (Veras, 2007). Com o alto índice de 

hospitalização, ocorre o aumento do índice de custo hospitalar, principalmente após 

os sessenta anos de idade, sendo que a ocorrência de reinternação é cinco vezes 

maior do que na faixa etária de 15 a 59 anos (Costa et al., 2000). 

E é neste contexto que a síndrome da fragilidade surge, assim como a 

importância do seu estudo. Com o envelhecimento ocorre um declínio natural das 

funções fisiológicas, sendo necessária a presença de estratégias compensatórias 

para um equilíbrio que pode ser rompido por fatores ambientais mínimos. Quando 

essas reservas são esgotadas, o indivíduo se torna incapaz de enfrentar novos 

desafios (Fried et al., 2009; Ferrucci et al., 2004). 

A fragilidade é uma síndrome potencialmente reversível quando identificada 

precocemente e tomadas medidas buscando evitar a sua progressão (Gill et al., 

2006). Este conceito se insere no que é conhecido atualmente como “compressão 

da morbidade”, que se refere à possibilidade de adiar o surgimento de doenças e 

sequelas, mantendo fixa a expectativa de vida e reduzindo, assim, o intervalo de 

tempo vivido entre o início das doenças ou incapacidades e a morte. As metas para 

se alcançar uma velhice saudável são comprimir a morbidade e promover a saúde e 

o bem-estar durante toda a vida do indivíduo (Chaimowicz, 1997) 
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1.2 Síndrome da fragilidade 

 

  

1.2.1 Conceito 

 

 

A definição de síndrome da fragilidade é complexa e ainda não há um 

consenso na literatura. Ao longo dos anos este conceito vem se modificando. Na 

década de 80 o foco do conceito era funcionalidade. Woodhouse (1988) definiu 

como frágil o idoso dependente de outros para as atividades da vida diária e Gillick 

(1989) classificou como frágeis pessoas debilitadas, que não podiam sobreviver sem 

o auxilio de outros. Contudo, apenas as limitações no desempenho de atividades 

não esclarecem todo o quadro clínico e a fisiopatologia desta síndrome. 

Na última década a fragilidade foi definida como uma síndrome de declínio de 

energia que ocorre em espiral, composta por alterações relacionadas à idade, em 

especial, sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica (Fried 

et al., 2009). Trata-se de uma síndrome clínica, multifatorial, com redução da reserva 

funcional e disfunção de diversos sistemas orgânicos, o que reduz, acentuadamente, 

a capacidade de reestabelecimento das funções após agressões de várias 

naturezas (Fried et al., 2004).   

Devido a grande vulnerabilidade a resultados adversos em saúde dos 

indivíduos considerados frágeis é importante que se tenha um instrumento 

diagnóstico para reconhecer esta população. Porém, em decorrência da diversidade 

de definições para esta síndrome, existem vários critérios clínicos empregados com 

esta finalidade. Jones et al. (2004) propuseram o Índice de Fragilidade (IF) que 

considera dez domínios detectados a partir da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA): 

cognição, humor e motivação, comunicação, mobilidade, equilíbrio, função intestinal, 

função vesical, atividades instrumentais de vida diária (AIVD) e atividades básicas 

de vida diária (ABVD), nutrição e aspectos sociais. O IF é calculado como um 

somatório das alterações identificadas permitindo estratificar a fragilidade em: leve 

(0-7), moderada (7-13) e grave (≥ 13).  

Partindo de um conceito multifatorial, o estudo de Fried et al. (2001) propõe a 

existência de um fenótipo da fragilidade com cinco componentes e os define da 
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seguinte forma: 1) Perda de peso não intencional (≥ 4,5kg ou ≥5% do peso corporal 

no ano anterior); 2) Exaustão avaliada por auto-relato de fadiga, indicado por duas 

questões da Center for Epidemiological Studies – Depression (CES-D); 3) 

Diminuição da força de preensão palmar obtida em quilograma-força (Kgf) medida 

com dinamômetro na mão dominante e ajustada ao sexo e ao índice de massa 

corporal (IMC); 4) Baixo nível de atividade física medido pelo dispêndio semanal de 

energia em quilocalorias (kcal), ajustado segundo o sexo (com base no auto-relato 

das atividades e exercícios físicos realizados, avaliados pelo Minnesota Leisure 

Time Activities Questionnaire; e 5) Lentidão medida pelo tempo de marcha indicada 

em segundos (s) após percorrer a distância de 4,6 metros (m), ajustada segundo 

sexo e altura. Pessoas com três ou mais dessas características seriam classificadas 

como frágeis e as com uma ou duas características como pré-frágeis. Os idosos que 

preenchem esses critérios são mais susceptíveis a quedas, ao declínio funcional, à 

hospitalização recorrente e à morte em três anos. Tais critérios têm sido os mais 

utilizados por pesquisadores em estudos epidemiológicos e clínicos (Walston et al. 

2002; Blaum et al.,2005; Sousa et al., 2011). 

Ensrud et al. (2008) propôs mais recentemente um novo critério para 

detecção da síndrome da fragilidade a partir de uma adaptação do critério proposto 

por Fried et al. (2001), em um estudo que utilizou dados do Study of Osteoporotic 

Fractures (SOF). O Índice SOF define fragilidade na presença de pelo menos duas 

das três seguintes características: (1) perda peso, intencional ou não, de pelo menos 

5% num período de dois anos; (2) incapacidade de levantar da cadeira cinco vezes 

seguidas sem ajuda das mãos e (3) resposta “não” à pergunta “você se sente cheio 

de energia?”, que corresponde ao item 13 do Geriatric Depression Scale short form 

(GDS-15). Pacientes com apenas uma das três características são considerados 

pré-frágeis. Devido sua simplicidade o Índice SOF tem o potencial de ser mais 

prático na clínica diária. O critério foi validado como preditor de quedas, fraturas, 

incapacidade, e morte. (Bilotta et al., 2011). 
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1.2.2 Epidemiologia 

 

 

A incidência e prevalência da síndrome da fragilidade variam principalmente 

pela falta de um consenso acerca da definição. Segundo os critérios de Fried et al. 

(2001), 6,9% dos idosos do Cardiovascular Health Study foram identificados como 

frágeis (7,3% das mulheres e 4,9% dos homens), 46% como não frágeis e 47% 

como portadores de fragilidade intermediária. Em outros estudos a prevalência de 

frágeis encontrada varia entre oito e 37% (Blaum et al., 2005; Hubbard et al., 2010; 

Bilotta et al., 2011).  

A prevalência da fragilidade também sofre influência da localidade geográfica 

estudada. Eggiman et al., 2009 avaliaram a prevalência em 10 países europeus e 

encontraram uma variação entre 5,8 a 27,3%, sendo maior nos países do sul. 

Fatores socioeconômicos como educação parecem contribuir para esta diferença. 

Nos Estados Unidos (EUA) já se observaram variações entre 7 e 12%; e de 21 a 

48% na América Latina e Caribe (Bilotta et al., 2011).  

Espinoza et al. (2012) constatou que a baixa escolaridade, a qual é 

considerada um bom indicador do nível socioeconômico, é um importante preditor da 

evolução da síndrome da fragilidade. Estudos prévios tem demonstrado que o nível 

socioeconômico está associado com fragilidade prevalente e incidente. O possível 

mecanismo que explica esta associação é o estado inflamatório, que talvez seja a 

maior alteração fisiológica da fragilidade e que também resulta de déficit nutricional, 

menor acesso a cuidados médicos e alta prevalência de doenças crônicas, 

condições estas que também tem associação com o nível sócio-econômico. 

Esta síndrome tem prevalência crescente com a idade, sendo maior entre 

aqueles que têm 80 anos ou mais (Hubbard et al., 2010; Strandberg et al., 2012). No 

estudo de Fried et al. (2001) a prevalência da fragilidade foi de 23,1% no grupo de 

90 anos ou mais e de 3,2% entre 65 e 70 anos. Em diversos estudos, idosos 

classificados como frágeis apresentam associação com sexo feminino, viuvez, 

dependência nas atividades de vida diária, depressão, comorbidades e uso de várias 
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medicações (Bilotta et al., 2011; Hubbard et al., 2010). No estudo de Espinnoza et 

al. (2010) fragilidade foi um preditor de mortalidade. Estes dados sugerem  que 

fragilidade implica em desfechos negativos. 

Ao pesquisar fragilidade Kalyani et al. (2011) constatou que mulheres frágeis 

tiveram uma maior prevalência de doenças crônicas como osteoartrite, doença 

coronariana, hipertensão arterial sistêmica (HAS), câncer e doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) quando comparadas com pré-frágeis e não frágeis. A 

relação entre fragilidade e doenças crônicas é complexa, somente 7% dos idosos 

considerados frágeis não tem nenhuma das 9 doenças crônicas mais comuns, ao 

passo que existe uma tendência estatisticamente significativa do aumento da 

prevalência da fragilidade em pessoas portadoras de várias doenças. Nos estágios 

avançados de muitas doenças o desenvolvimento de características da fragilidade é 

evidente. O termo fragilidade primária ou secundária tem sido utilizado para 

caracterizar fragilidade na ausência ou presença de doenças crônicas 

respectivamente. O número de idosos com fragilidade primária é muito pequeno 

(Bergman et al., 2007) 

 

 

1.2.3 Fisiopatologia 

 

 

O estudo da fisiopatologia da fragilidade é complexo em decorrência dos 

diversos sistemas envolvidos e da coexistência frequente de doenças e 

incapacidades. Alguns sistemas chaves estão envolvidos na gênese desta 

síndrome, como musculoesquelético, hormonal, imune e inflamatório, além de 

contribuições do sistema nervoso central e autônomo (Fried et al., 2009). Mudanças 

no sistema endócrino parecem estar envolvidas no declínio acelerado da força e da 

massa muscular observadas em idosos frágeis. Marcadores inflamatórios também 

estão associados com a fragilidade. Níveis séricos da interleucina-6 (IL-6) e de 

proteína c reativa (PCR) estão elevados em idosos frágeis. IL-6 está fortemente 

associada com sarcopenia, perda de peso e aumento da suscetibilidade a infecção 

(Espinoza; Walston, 2005) (Fried et al., 2009). De fato, a mudança na composição 
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corporal com o progressivo declínio da massa magra é praticamente uma 

manifestação obrigatória do envelhecimento e, dependendo do limiar, da própria 

fragilidade. Entretanto o declínio da força e da massa muscular é modulado por 

vários fatores, incluindo hormonal, inflamatório, integridade neuronal, status 

nutricional e atividade física. É notável que múltiplos sistemas envolvidos na 

sarcopenia também estejam envolvidos na disfunção generalizada da idade (Fried et 

al., 2009). 

 Segundo a teoria proposta por Fried et al. (2001) o fenótipo seria resultado de 

um ciclo, cujo início ainda não está claramente especificado. O ciclo é representado 

por um espiral com potencial decrescente de reserva de energia de múltiplos 

sistemas e explica as condições de fadiga, perda de peso e alterações da 

velocidade da marcha, justificando o alto risco para as consequências adversas da 

síndrome. O ciclo da fragilidade (Figura 1) mostra os principais componentes desta 

síndrome: desnutrição crônica, sarcopenia, declínio da força muscular e da 

tolerância ao exercício; além do declínio da atividade física e do gasto energético 

total.  
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Figura 1  – O ciclo da fragilidade*  

 

Este ciclo descreve um processo de perda energética que inclui redução de 

massa e força muscular, diminuição da taxa metabólica, declínio do gasto energético 

e da mobilidade. Nesse modelo existem múltiplos pontos potenciais de entrada no 

ciclo, incluindo condições fisiológicas subjacentes que são centrais à síndrome, 

como estados patológicos, imobilidade, depressão e medicações, que podem desen-

cadear ou acelerar este processo. Nele também podem ser encontradas muitas 

manifestações clínicas da fragilidade. Os principais componentes na 

 

---------------------------------------------------------------------- 

*Adaptado de Fried LP, Walston J. Frailty and “failure to thrive” in Hazzard; 4ª Ed, MacGraw- 

Hill; 1998, p1387-1402. Retirado de Ferriolli E, Moriguti JC, Formighieri PF. O idoso frágil. 

Disponível em: http://www.fmrp.usp.br/cg/novo/images/pdf/conteúdo_disciplinas/oidoso fragil. 

pdf . Acessado em 27/10/2011 
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retroalimentação negativa deste ciclo são a subnutrição crônica, o declínio da força 

física e da tolerância ao exercício, o declínio no gasto total de energia e, em 

especial, a sarcopenia (Fried et al., 2009) 

Quanto à sarcopenia, existem evidências de que o envelhecimento está 

associado à redução da ingestão de alimentos, que está associada à diminuição da 

massa corporal magra e consequentemente sarcopenia, a qual também pode 

resultar de alterações músculo-esqueléticas fisiológicas do envelhecimento. A 

sarcopenia contribui para a perda da força e da tolerância ao exercício máximo 

(VO2-máx), o que leva à redução da velocidade de marcha. Quando a tarefa é 

percebida como mais difícil que o habitual, maior é a dificuldade de realizar 

atividades que demandem força e tolerância ao exercício, contribuindo para perda 

da reserva funcional. Estas mudanças resultam em alteração do metabolismo, na 

taxa metabólica de repouso e no gasto energético total, agravando a sarcopenia e 

restringindo a atividade física. Assim o ciclo da fragilidade se completa (Lang et al., 

2009; Fried et al., 2009).  

 

 

1.2.4  Fenótipo de Fried 

 

 

Segundo Fried et al. (2001), idosos com três ou mais das cinco características 

de fragilidade foram classificadas como frágeis e as com uma ou duas 

características como pré-frágeis. Pesquisas prospectivas indicaram que os idosos 

frágeis são mais susceptíveis a quedas, a declínio funcional, à hospitalização 

recorrente e à morte em três anos. No indivíduo considerado pré-frágil as reservas 

fisiológicas são suficientes para o organismo responder adequadamente a qualquer 

insulto. É um estágio clinicamente silencioso e não identificado com facilidade (Lang 

et al., 2009; Bauer; Sieber, 2008). No entanto, idosos pré-frágeis são mais 

propensos que os não frágeis a desenvolver a síndrome completa. Possuem 

também alto risco de quedas, institucionalização e mortalidade, porém menor que os 

frágeis (Ahmed et al., 2007) 

Com a evolução da síndrome, as reservas fisiológicas diminuem e tornam-se 

insuficientes para manutenção e restauração das perdas relacionadas ao 
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envelhecimento. Nos estágios mais avançados, quando o indivíduo é considerado 

frágil, ao ser exposto a estressores externos, as alterações são facilmente 

reconhecidas, em especial por interferirem nas atividades de vida diária (Lang et al., 

2009). 

Gil et al. (2006) descreveram sobre a transição entre os níveis de fragilidade. 

Após seguimento de 18 meses observou-se que 58% dos participantes mudaram de 

estágio e aproximadamente um terço (35%) dessas mudanças foram para níveis 

mais graves. A transição de frágil para não frágil foi extremamente rara neste 

período. A progressão entre os níveis de fragilidade varia entre os idosos, ou seja, 

pode ser mais rápida e catastrófica em alguns e mais lentas em outras (Xue, 2011). 

Alguns pontos devem ser comentados em relação aos critérios propostos por 

Fried et al. (2001) para a classificação do idoso como frágil. Perda de peso, baixa 

forca de preensão palmar e lentidão são mensurados de forma objetiva, já exaustão 

e a redução da atividade física não o são. O critério exaustão é avaliado através de 

duas questões do CES-D. Estas questões são subjetivas e nem sempre são bem 

compreendidas pelos idosos. É perguntado ao idoso: “na última semana, o (a) 

senhor (a) sentiu que teve que fazer esforço para dar conta das suas tarefas 

habituais?” e “na última semana, o (a) senhor (a) não conseguiu levar adiante suas 

coisas?”. O nível de atividade física é determinado através do Minnesota Leisure 

Time Activity Questionnaire, versao curta. No entanto, na prática, diferentes autores 

empregam outros questionários, como o Perfil de Atividades Humanas e o 

International Physical Activity Questionnaire, de acordo com a rotina de seus 

serviços (Ferriolli et al., 2011) 

Os critérios baseados em desempenho (lentidão, força de preensão palmar e 

nível de atividade física) são considerados positivos quando o idoso se encontra 

abaixo de um determinado percentil da amostra estudada, o que leva a diferentes 

pontos de corte a depender da população. Os pontos de corte para os critérios força 

de preensão manual e de lentidão estabelecidos por Fried et al. (2001), a partir do 

Cardiovascular Health Study e do Women´s Health and Aging Studies estão 

descritos nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 – Valor de referência em quilograma-força para pontuação do critério força 

de preensão palmar proposto por Fried 

IMC em Kg/m2 Ponto de corte em kgf 

Homens  

< 24 < 29 

24,1 - 26 < 30 

26,1 a 28 < 30 

> 28 < 32 

Mulheres  

< 23 < 17 

23,1-26 < 17,3 

26,1-29 < 18 

> 29 < 21 

Kg/m2- quilograma por metro quadrado 

 

Tabela 2 – Valor de referência em segundos para pontuação do critério lentidão 

proposto por Fried 

Sexo e altura em cm Ponto de corte em segundos 

Homens c/altura < 173 

Homens c/altura > 173 

> 7 

> 6 

Mulheres c/altura < 159 

Mulheres c/altura > 159  

> 7  

> 6 

cm - centímetro 
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Para o cálculo do nível de atividade física medido em número de Kcal, 

considerou-se que homens com gasto calóricos menores que 383 Kcal por semana 

(sem) deveriam ser considerados frágeis. Para as mulheres, o limite foi de 270 Kcal 

semanais (Taylor, Jacobs e Schucker, 1978). 

Apesar de existir uma heterogeneidade nas manifestações iniciais da 

síndrome, diminuição da força de preensão palmar tem sido relatada como a 

manifestação inicial mais comum. Este declínio na força muscular é atribuído à 

perda de massa e de qualidade muscular. O fato da diminuição da força preceder as 

demais manifestações é consistente com relatos de que a perda de massa muscular 

inicia na meia idade. (Xue, 2011). 

Não é o número de manifestações iniciais, mas manifestações específicas 

presentes inicialmente que distinguem o risco de conversão para fragilidade. Idosas 

com exaustão e perda de peso como manifestação inicial têm 3 a 5 vezes mais 

chances de se tornarem frágeis que mulheres sem nenhum critério. Estas 

manifestações raramente aparecem de forma isolada. Nem lentidão nem baixo nível 

de atividade física como manifestações iniciais foram associados com novos casos 

de fragilidade. Estes achados sugerem que a diminuição da produção de energia ou 

o aumento do gasto estão envolvidos na gênese da fragilidade. Contudo nenhum 

critério isoladamente é suficiente para predizer a síndrome (Xue, 2011). 

Embora os critérios de fragilidade enquadrem-se num modelo coerente e 

tenham validade, questionamentos têm sido levantados. Por exemplo, estudos 

indicam que pessoas obesas são uma parcela das pessoas consideradas frágeis, 

assim utilizar perda de peso como critério pode subestimar a prevalência da 

fragilidade. E existe também uma tendência para a inclusão de componentes 

adicionais nos critérios, como cognição e humor, os quais podem ser 

desencadeados pelos mesmos processos biológicos que levam às manifestações 

físicas da fragilidade (Bergman et al., 2007). 
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1.3 Alterações metabólicas e a síndrome da fragilid ade 

 

 

Perda de peso não intencional é um importante componente nos diferentes 

critérios utilizados para identificar fragilidade. A inclusão da perda de peso como 

critério é compatível com a conceituação de que a fragilidade é uma patologia de 

perdas e que tem a sarcopenia como a sua maior característica fisiopatológica. 

Entretanto existem várias teorias que ligam a fragilidade à obesidade. Obesidade em 

idosos leva a inatividade e também induz a um estado pró-inflamatório que pode 

estar associado com a fragilidade (Hubbard et al., 2010). 

Hubbard et al. (2010) investigou a relação entre fragilidade e IMC. Neste 

estudo, fragilidade foi definida através do Índice de Fragilidade e do fenótipo de 

Fried. Os dados foram ajustados para sexo, idade, nível educacional e tabagismo. A 

associação entre IMC e o IF apresentou uma curva em forma de U. O índice de 

fragilidade foi maior naqueles com IMC menor que 20 e naqueles com IMC maior 

que 30. Quando a fragilidade foi identificada através do fenótipo de Fried, a relação 

com IMC também exibiu uma forma em U, sendo maior a prevalência da síndrome 

entre aqueles com IMC menor que 20 e maior que 35.  

A acumulação de gordura abdominal, medida indiretamente através da 

circunferência abdominal (CA), é um bom determinante de incapacidade na idade 

avançada. Aumento da CA é acompanhado de altos níveis de marcadores de 

estresse oxidativo, independente do IMC. No estudo de Hubbard et al. (2010), 

indivíduos com CA elevada foram significativamente mais frágeis que aqueles com 

CA normal. 

Em outro estudo, o peso e o risco cardiovascular de 1815 homens saudáveis 

foram mensurados e após 26 anos de seguimento o nível de fragilidade foi avaliado 

nos sobreviventes (80,9%). Foram considerados frágeis, pré-frágeis e não-frágeis 

9,6, 50,4 e 40% respectivamente. Comparado com o peso normal, o 

desenvolvimento da fragilidade foi significativamente maior entre aqueles que 

estavam sobrepeso (OR 2,06; 95% CI 1,21-3,52) ou obesos (OR 5,41; 95% CI 1,94-

15,1). Tornar-se pré-frágil também foi significativamente mais comum entre os que 
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estavam com sobrepeso (OR 1,39; 95% CI 1,03-1,87) ou com obesidade (OR 2,96; 

95% 1,49-5,88) na meia idade (Strandberg et al., 2012). 

O envelhecimento normal está associado ao progressivo aumento na massa 

gorda, com pico por volta de 65 anos e que vem muitas vezes acompanhado de 

perda muscular. Diante deste quadro tem sido descrita uma síndrome reconhecida 

como obesidade sarcopênica na qual os indivíduos tem excesso de peso e reduzida 

massa muscular, com diminuição da força e aumento da incapacidade física (Blaum 

et al., 2005; Zamboni et al., 2008). Estas mudanças na composição corporal ocorrem 

mesmo quando não há alterações significativas no IMC e tem importantes 

consequências na parte metabólica e fatores de risco cardiovascular. A combinação 

de obesidade com sarcopenia representa o pior aspecto de ambas às condições, 

uma potencializando o efeito da outra, resultando em alto risco de incapacidade, 

morbidade e mortalidade (Zamboni et al., 2008). 

Estudo realizado acerca do perfil da pressão arterial em idosos frágeis relata 

que a pressão arterial sistólica (PAS) foi associada à fragilidade. Para os idosos com 

PAS menor que 125 mmHg, o aumento da PAS de 10 mmHg foi associado com 25% 

de redução no risco de ser frágil. Para os idosos com PAS maior ou igual a 125 

mmHg, aumentos na PA foram associados ao aumento do risco de ser frágil de 

cerca de 15% para cada 10 mmHg de aumento. A pressão arterial diastólica (PAD) 

também foi associada com a fragilidade, embora em menor magnitude. Não houve 

associação de menor ou maior PAS e da PAD com indivíduos pré-frágeis. Quanto à 

prevalência de algumas doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca congestiva 

foi mais fortemente associada com o estado de fragilidade, com o aumento da 

prevalência de 1,8% nos pacientes não-frágeis, 4,6% nos pré-frágeis e 14% nos 

frágeis, seguidas de infarto do miocárdio, angina, ataque isquêmico transitório, 

claudicação, cirurgia de bypass e angioplastia (Newman et al., 2001). 

Outro possível fator de risco relacionado à síndrome da fragilidade e a 

pressão arterial (PA) é a velocidade de marcha. Recente publicação de estudo 

longitudinal com 2733 idosos em acompanhamento durante 18 anos indica que o 

aumento da PA em idosos está associado à diminuição na atividade e à 

incapacidade física. O estudo descreve que com o rápido envelhecimento 

populacional, os idosos sem comprometimento funcional são expostos à hipertensão 

arterial sistêmica e a um aumento do risco de incapacidade física. Esta habilidade de 
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andar em velocidade acessível é fundamental para que os idosos mantenham suas 

atividades sociais e funcionais, mantendo sua independência na sociedade. Nesta 

população, as limitações físicas e funcionais aumentam o risco de hospitalização e 

morte (Rosano et al., 2011). 

Depois da hipertensão arterial, hipotensão ortostática é o distúrbio mais 

comum da pressão arterial. Sua prevalência está em torno de 5 a 30% e aumenta 

com a idade. A queda na pressão arterial reflete uma via final de várias alterações 

fisiológicas, assim como ocorre na síndrome da fragilidade. Para avaliar uma 

possível correlação entre hipotensão ortostática e fragilidade, Romero-Ortuno et al. 

(2011a) realizou um estudo com 624 participantes, no qual realizou mensuração não 

invasiva da PA e utilizou o protocolo de Fried para avaliar fragilidade. No entanto 

não foram observadas associações entre estas variáveis ao final do estudo. 

 

 

1.4  Hipóteses 

 

 

1. Acredita-se que a prevalência da síndrome da fragilidade na cidade de 

Ribeirão Preto seja próxima a observada em outros locais com características sócio-

demográficas semelhantes e que estes fatores apresentam relação direta com a 

síndrome.  

2. O idoso frágil apresenta maior número de comorbidades, uso de 

medicamentos e hospitalização. 

3. Uma vez que o envelhecimento está associado com o aumento de massa 

gorda, com a fragilidade e com a perda de mobilidade, espera-se encontrar 

associação entre obesidade e fragilidade.  

4. Diante da alta prevalência de alterações na pressão arterial no idoso, tanto na 

forma de hipertensão quanto hipotensão, é provável que haja relação entre 

fragilidade e alteração na pressão arterial.  

  



__________________________________________________________________Objetivos      34 

 

 

2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivos gerais  

 

1. Determinar a prevalência da síndrome da fragilidade entre idosos da cidade de 

Ribeirão Preto e o perfil sócio demográfico e clínico desta população. 

      

 

2.2  Objetivos específicos   

 

1. Estabelecer relações entre os sexos e os níveis de fragilidade, pressão arterial, 

índice de massa corpórea, circunferência abdominal e outras características clínicas.  

 

2. Avaliar associações entre os níveis de fragilidade e pressão arterial, índice de 

massa corpórea, circunferência abdominal e outras características clínicas.  

 

3. Avaliar associação entre pressão arterial em ortostase e fragilidade. 
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3. Casuística e Métodos 

 

 

Este projeto é um estudo populacional de caráter transversal. É um subprojeto 

da Pesquisa sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros, intitulada Rede Fibra, pesquisa 

nacional, multicêntrica, criada com a finalidade de estudar a fragilidade no idoso e 

que uniu quatro polos centrais de estudo (Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas 

e Rio de Janeiro), que se propuseram a desenvolver um projeto para avaliação dos 

aspectos epidemiológicos da fragilidade em idosos brasileiros residentes na 

comunidade, nas zonas urbanas de diferentes cidades selecionadas por critério de 

Índice de Desenvolvimento Humano - Município (IDH-M), localizadas nas diferentes 

regiões geográficas brasileiras. 

 

 

3.1 Processo de amostragem 

 

 

 

A obtenção da amostra ocorreu segundo o método de amostragem 

casualizada por conglomerados por área, conforme os seguintes passos:  

 

- Estabelecimento do tamanho da amostra 

 

Para o cálculo da amostra de Ribeirão Preto foi estimado o tamanho amostral 

necessário para se ter uma proporção populacional de 50% de uma determinada 

característica em estudo (valor em que o tamanho amostral obtido é o máximo 

possível - p=0.50; q=0.50), conforme a população idosa da cidade. Foi fixado o nível 

de significância de 5% (alfa=5%; Z=1,96). A fórmula utilizada foi a seguinte: n= {z2 ×××× 

[p ×××× q / (d)2]} (Fonseca & Martins, 1994).  Por Ribeirão Preto possuir menos de um 
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milhão de habitantes, o valor da amostra foi fixado em 385 voluntários para um erro 

amostral de 5%.  

 

- Estabelecimento do número e da localização dos do micílios a serem 

visitados visando-se à localização dos idosos 

 

a) Foi calculada a proporção de idosos de cada bairro em relação ao total de idosos 

da cidade, com base em dados do IBGE. 

b) Em cada bairro, calculou-se a densidade de idosos por domicílio, dividindo-se o 

número de idosos pelo número de domicílios existentes.  

c) Dividiu-se o número de idosos do bairro pela densidade de idosos por domicílio 

para obtenção do número de domicílios a serem visitados em cada bairro.  

d) Em mapas fornecidos pelo IBGE e pela Prefeitura, foram identificadas e 

sorteadas as quadras cujos domicílios foram visitados com o objetivo de localizar 

os idosos. 

e) Selecionou-se um número adicional e proporcional de quadras em cada bairro, 

para suprir recusas e ausências e para reposição das perdas motivadas pela 

aplicação dos critérios de exclusão da pesquisa. Sobre as cotas estipuladas 

conforme os critérios descritos foram estimadas cotas adicionais de 10% para 

cobrir as recusas e de 20% para compensar as perdas decorrentes da aplicação 

dos critérios de exclusão.  

 

- Recusas 

 

Considerou-se como recusa a manifestação categórica do idoso quanto a não 

querer participar, sua declaração de impossibilidade ou a intenção de interromper a 

participação, uma vez iniciada. Nesses casos, o domicílio foi registrado como 

“recusa”. Quando o idoso estava presente e interessado em participar, mas se 

declarava momentaneamente impossibilitado, ou se um morador ou vizinho 

dissesse que na casa morava um idoso, o entrevistador agendava nova visita, 

oralmente e por escrito. Ocorreram até mais duas tentativas. Se a terceira 

abordagem fosse infrutífera, o domicílio era registrado como “recusa”. Foi 
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considerado como “perda”, o fato de a casa estar fechada no dia da primeira visita 

do entrevistador e quando não foi possível saber se nela morava um ou mais 

idosos. As recusas e as perdas foram registradas apropriadamente pelos 

entrevistadores. As recusas não determinaram exclusão dos respectivos domicílios 

da contagem, porque os cálculos amostrais já consideravam a possibilidade de sua 

ocorrência. 

 

 

3.2 Critérios de exclusão 

 

 

  Seguindo as recomendações metodológicas de Ferrucci e colaboradores 

(2004), foram considerados inelegíveis para a pesquisa:  

1) Os idosos que apresentavam déficit cognitivo grave sugestivo de demência, 

avaliados pelo Mini Exame de Estado Mental (MEEM) (Folstein, Folstein e 

McHugh, 1975 / Lourenço e Veras, 2006).  

2) Os que estivessem usando cadeira de rodas ou que se encontravam acamados, 

provisória ou definitivamente.  

3) Os portadores de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), com perda 

localizada de força.  

4) Os portadores de Doença de Parkinson em estágio grave ou instável. 

5) Os idosos que estavam em estágio terminal. 

6) Os que estivessem em tratamento para câncer, exceto o de pele. 

 

Também foram considerados inelegíveis os idosos impossibilitados de 

comparecimento à Unidade básica de Saúde, quer por um dos critérios acima, quer 

por dificuldades de acesso.  

Os entrevistadores foram treinados para aplicar o MEEM e para apurar o escore 

obtido pelo idoso no começo da primeira sessão. Com base nesse resultado, 

decidiam pela continuidade ou pela interrupção. Como critérios de exclusão por 
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demência foram adotadas as notas de corte estabelecidas pelo Estudo de 

Catanduva (Herrera, Caramelli e Nitrini, 1998; Herrera et al., 2002). O fundamento 

da escolha dessas notas de corte é que o uso de escores de corte elevado e 

controlado por escolaridade oferece maior confiabilidade do que os usados por 

estudos como o SABE 2000 (Saúde, bem-estar e envelhecimento), por exemplo 

(Lebrão; Laurente, 2003), que trabalhou com uma versão breve do MEEM não 

controlada para escolaridade, e identificou 6,9% de taxa de déficit cognitivo para 

idosos acima de 65 anos, sem estratificar por idade 

A declaração de um morador ou do próprio idoso era suficiente para preencher 

os critérios de exclusão. Esses domicílios e os idosos foram registrados como 

“excluídos”. Dados sobre idade e gênero dos idosos excluídos foram coletados e 

registrados nos protocolos individuais, juntamente com as informações sobre o 

motivo da exclusão. Caso tenha ocorrido com base na avaliação cognitiva, a 

pontuação foi registrada. Em caso de impossibilidade de o idoso excluído 

responder às perguntas sobre idade e gênero, foi solicitada a presença de um 

familiar que pudesse oferecer as informações.  

 

 

3.3 Instrumentos e procedimentos 

 

 

Foi formulado um instrumento padrão de avaliação, o qual foi submetido a 

aplicação-piloto para verificação de falhas e aprimoramento, durante o processo de 

formulação. A coleta em Ribeirão Preto foi realizada por alunos da graduação e pós-

graduação da FMRP – USP (Universidade de São Paulo) e Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto – USP e por voluntários contratados. Antes de começar a 

entrevista inicial com cada idoso, os auxiliares de pesquisa leram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) junto com ou para o idoso, 

assegurando-se de que as instruções foram compreendidas e convidando o idoso 

para assiná-lo na presença de uma testemunha. 
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O instrumento padrão final (Apêndice B) incluiu as seguintes caracterizações: 

- Características sócio-demográficas 

- Estado mental 

- Doenças crônicas diagnosticadas 

- Saúde auto-relatada, alterações do peso, quedas 

- Medicamentos, audição e visão, fadiga 

- Tabagismo, alcoolismo 

- Acesso a serviços de saúde 

- Aspectos funcionais da alimentação 

- Capacidade funcional 

- Atividades físicas 

- Características físicas 

- Auto-eficácia para quedas 

- Depressão 

- Satisfação global 

 

Este estudo adotou critérios de Fragilidade de acordo com a definição de uma 

síndrome clínica, conforme descrição de Fried e colaboradores (Fried et al., 2001; 

Fried; Walston, 2003; Ferrucci et al., 2004; Walston et al., 2006), no contexto do 

Cardiovascular Health Study e do Women´s Health and Aging Studies, onde o grupo 

propõe a existência de um fenótipo da fragilidade com cinco componentes e os 

define operacionalmente da seguinte forma:  

1) Perda de peso não intencional (≥ 4,5kg ou ≥ 5% do peso corporal no ano 

anterior);  

2) Exaustão avaliada por autorelato de fadiga, indicado por duas questões da Center 

for Epidemiological Studies – Depression;  

3) Diminuição da força de preensão palmar medida com dinamômetro na mão 

dominante e ajustada ao sexo e ao IMC;  

4) Baixo nível de atividade física medido pelo dispêndio semanal de energia em 

quilocalorias, ajustado segundo o sexo (com base no auto-relato das atividades e 

exercícios físicos realizados, avaliados pelo Minnesota Leisure Time Activities 

Questionnaire),  

5) Lentidão medida pelo tempo de marcha indicado em segundos (distância de 4,6 

m, ajustada segundo sexo e altura). 
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Idosos com três ou mais dessas características foram classificados como 

frágeis e os com uma ou duas características como pré-frágeis (Fried et al., 2001). 

No critério de perda de peso, os indivíduos que relatassem > 4,5 quilogramas ou > 

5% de perda de peso não intencional no ano anterior eram considerados positivos 

para a fragilidade. 

Quanto à exaustão, dois itens da Escala do CES-D foram adaptados para 

caracterizar exaustão. Quem afirmasse que em 3 dias ou mais da semana havia 

sentido que precisou fazer muito esforço para dar conta das tarefas habituais ou que 

não conseguiu levar avante as tarefas habituais recebia pontuação para fadiga.  

O marcador de força de preensão palmar foi obtido no membro dominante, 

usando um dinamômetro de Jamar® ajustado para o nível 2. Três tentativas de 

esforço máximo foram registradas. O valor médio era ajustado pelo IMC. Aqueles 

com preensão palmar nos 20% inferiores foram considerados positivos para este 

critério de fragilidade.  

A atividade física foi embasada no “Minessota Leisure Time Activities 

Questionnaire” (Taylor et al., 1978) modificado e envolvia avaliações auto-reportadas 

a respeito da realização de 18 atividades diferentes na semana anterior, conferido 

com a frequência e duração destas atividades. Quilocalorias de energia despendida 

durante a semana em atividades de lazer eram calculadas. Aqueles indivíduos no 

quartil inferior eram considerados positivos para este critério de fragilidade. Pontos 

de corte foram estratificados por sexo.  

Para avaliar a velocidade de marcha, os indivíduos eram solicitados a 

caminhar 4,6 metros em seu passo habitual e o tempo era medido pelo examinador 

treinado. Foram usados pontos ajustados pela altura e sexo, com os 20% mais 

lentos sendo considerados positivos para fragilidade neste critério.  

Durante a avaliação também foram realizadas medidas antropométricas, tais 

como: peso, altura, circunferência abdominal, da cintura e do quadril. O peso foi 

medido com balança padronizada pelo estudo, vestindo roupas leves, a estatura foi 

medida com régua de graduação fixada em parede, com o voluntário descalço, na 

posição ereta, olhando para o horizonte. A aferição da circunferência abdominal foi 

realizada com o voluntário em decúbito dorsal, em um ponto médio entre a espinha 

ilíaca ântero-superior e o rebordo costal determinados na face lateral do abdome. A 

fita métrica graduada foi localizada próxima à cicatriz umbilical do indivíduo. A 

circunferência da cintura foi medida colocando a fita métrica, horizontalmente, ao 
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redor da menor curvatura do quadril, localizada entre as costelas e a crista ilíaca. 

Essas medidas são utilizadas para definir o grau de risco da obesidade.  

A aferição da circunferência abdominal foi realizada de acordo com protocolo 

da Federação Internacional de Diabetes (Alberti et al., 2006) e os valores de 

referência adotados neste estudo foram os propostos pelo National Cholesterol 

Education Program (NCEP) que considera alterados valores acima de 102 cm para 

homens e acima de 88 cm para mulheres (NCEP ATPIII, 2001).  

Os pacientes foram submetidos à medida da PA, com aparelho Onron HEM 

705 CP IT nas posições sentado e em pé. Foram realizadas duas medidas da PA no 

braço direito com o paciente sentado e uma medida também no braço direito com o 

voluntário em pé, dois minutos após ter levantado. 

As variáveis extraídas da Pesquisa da Rede FIBRA analisadas neste estudo 

são relativas às características sócio-demográficas, medidas antropométricas, 

pressão arterial e dados clínicos, além dos critérios do fenótipo da fragilidade. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

 

Os dados, depois de coletados, foram organizados em um banco de dados 

computadorizado e processados eletronicamente, fazendo-se as análises 

pertinentes ao estudo, com a ajuda do Centro de Métodos Quantitativos (CEMEQ) 

da FMRP-USP. 

Primeiramente realizou-se uma análise exploratória dos dados, que teve 

como objetivo sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo que se 

tenha uma visão global da variação desses valores, organizando e descrevendo os 

dados de duas maneiras: por meio de tabelas com medidas descritivas e de 

gráficos.  

Para a análise dos dados referentes à estatística descritiva foi utilizado média, 

desvio padrão (DP) e intervalo de confiança (IC 95%). 

Para verificar a associação entre o sexo e os níveis de fragilidade, pressão 

arterial, índice de massa corpórea, circunferência abdominal e outras características 

clínicas, foi proposto o teste exato de Fisher.  
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Propôs-se a análise de variância (ANOVA) para as comparações múltiplas 

entre os grupos estudados (Montgomery, 2000), além do teste de Bonferroni quando 

as variâncias foram iguais. 

Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson ( )r , que quantificou a 

associação entre as variáveis quantitativas PA e IMC com todas as variáveis 

contínuas. 

Os resultados foram obtidos utilizando-se o software SAS® 9.0. Os valores de 

p<0,05 foram considerados significantes. 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Dados gerais 

 

Foram estudados 385 voluntários, 249 do gênero feminino, selecionados de 

forma a representar a população idosa da cidade. A idade média dos participantes 

foi de 73,9 ± 6,5 anos. Entre os homens a média foi de 74,0 ± 6,6 anos e entre as 

mulheres foi de 73,9 ± 6,5, sem diferença significativa (gráfico 1). A tabela 3 mostra 

as características gerais dos voluntários. Houve predominância da etnia branca, 

seguida pelas mulata/negra. O nível de escolaridade predominante foi de 1 a 4 anos, 

sendo que 16,2% dos homens e 22,9% das mulheres referiu ausência de 

escolaridade. O estado civil mais frequente foi casado (58,4% dos participantes), 

porém a viuvez foi mais frequente entre as mulheres que entre os homens. Com 

relação ao número de filhos, predominou a frequência daqueles com quatro ou mais. 

 

 

 

Gráfico 1 – Boxplot da idade dos voluntários de acordo com o gênero 

p = 0,84 
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Tabela 3 - Características dos voluntários estudados na cidade de Ribeirão Preto 

 Masculino Feminino Total 

N % N % N % 

N (%) 136 35,3 249 64,7 385 100 

Etnia  
Branca 
Mulata/Negra 
Amarela 
Indígena 
Não informado /outras 

 
96 
36 
1 
0 
3 

 
70,6 
26,5 
0,7 

 
2,2 

 
167 
78 
2 
2 
0 

   67,1 
31,3 
0,8 
0,8 

 
263 
114 
3 
2 
3 

 
68,3 
29,6 
0,8 
0,5 
0,8 

Escolaridade (anos)  
0 
1 – 4 
5 – 8 
9 – 12 
13+ 

    22 
74 
20 
9 
11 

   16.2 
54,4 
14,7 
6,6 
8,1 

 
57 

135 
32 
8 
17 
 

   22,9 
54,2 
12,8 
3,2 
6,8 

    70 
209 
52 
17 
28 

   20,5 
54,3 
13,5 
4,4 
7,3 

Estado Civil  
Solteiro 
Casado 
Viúvo 
Divorciado 

 

 
7 

110 
14 
5 
 

 
5,1 

80,9 
10,3 
3,7 

 
19 

115 
97 
18 

 
7,6 

46,2 
39,0 
7,2 

 
26 

225 
111 
23 

 
6,7 

58,4 
28,8 
6,1 

Número de filhos 
 
0 
1 
2 
3 
4+ 

 
12 
13 
23 
30 
58 

 
8,8 
9,6 

16,9 
22,1 
42,6 

 
27 
18 
44 
40 

120 

 
10,8 
7,2 

17,7 
16,1 
48,2 

 
39 
31 
67 
70 

178 

 
 

10,1 
8,0 

17,4 
18,2 
46,2 

 
 

Na tabela 4 observa-se que treze por cento das mulheres referiu viver só, 

contra 5,1% dos homens. Entre os homens, 96,4% referiram ainda trabalhar (61,4% 

das mulheres) e 77,9% referiram representar o principal sustento da casa (37,0% 

das mulheres). A renda familiar média foi de R$ 1.749,00, a qual foi considerada, por 

72,1% dos homens e 58,2% das mulheres, suficiente para suas necessidades. 
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Tabela 4 - Características socioeconômicas dos voluntários estudados na cidade de 

Ribeirão Preto 

 Masculino Feminino Total 
N % N % N % 

Moram sós 
7 5,1 34 13,7 41 10,6 

Aposentados 
6 4,4 81 32,5 87 22,6 

Trabalham 
127 96,4 153 61,4 280 72,7 

São principal sustento 
da casa 106 77,9 92 36,9 198 51,4 

 

 

 

Com relação à prevalência de doenças auto-referidas, a hipertensão arterial 

sistêmica foi a condição mais prevalente, sendo referida por 46,2% dos 

participantes. Osteoporose foi mencionada por 21,3% dos participantes e 

incontinência por 30,9% (tabela 5). 
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Tabela 5 - Doenças auto-referidas pelos voluntários estudados na cidade de 

Ribeirão Preto 

 Masculino Feminino Total 
N % N % N % 

Coração 17 12,5 31 12,4 48 12,5 

Hipertensão 60 44,1 118 47,4 178 46,2 

AVC 4 2,9 4 1,6 8 2,1 

Diabetes 23 16,9 44 17,7 67 17,4 

Câncer 6 4,4 5 2 11 2,9 

Artrite 15 11,0 48 19,3 63 16,4 

Pulmões 13 9,6 13 5,2 26 6,7 

Depressão 13 9,6 60 24,1 73 18,9 

Osteoporose 6 4,4 76 30,5 82 21,3 

Incont. urinária 33 24,3 86 34,5 119 30,9 

 

 

Com relação a hábitos, 10,4% dos participantes referiram ser tabagistas e 

35,8% ex-tabagistas (tabela 6).  

 

Tabela 6  - Hábitos dos voluntários estudados na cidade de Ribeirão Preto 

 Masculino Feminino Total 
N % N % N % 

Tabagista 
18 13,2 22 8,8 40 10,4 

Ex-tabagista 
77 56,6 61 24,5 138 35,8 

Ingere álcool 
74 54,4 59 23,7 133 34,5 
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Referiram dificuldade de memória 138 (55,4%) mulheres e 59 (43,4%) 

homens. 

Cento e setenta e nove mulheres (71,9%) e 90 homens (66,2%) referiram 

problemas de audição e 131 mulheres (52,6%) e 88 homens (64,7%), problemas de 

visão. 

Trinta por cento dos voluntários referiram ingerir dois ou três medicamentos 

ao dia e 40% referiram ingerir quatro ou mais medicamentos (tabela 7). Entre os 

sexos observou-se diferença na ingestão de medicamentos, com as mulheres 

ingerindo mais que os homens (p=0,004). 

 

Tabela 7  - Número de medicamentos ingeridos, diariamente, pelos voluntários 

estudados na cidade de Ribeirão Preto 

Número de 

medicamentos 

Masculino* Feminino* Total 

N % N % N % 

0 23 16,9 22 8,8 45 11,7 

1 32 23,5 34 13,7 66 17,1 

2 22 16,2 41 16,5 63 16,4 

3 14 10,3 43 17,3 57 14,8 

4+ 45 33,1 108 43,4 154 39,7 

*p=0,004 masculino vs. feminino 

 

Não se observou diferença entre os níveis de pressão arterial sistólica ou 

diastólica entre os sexos. O mesmo ocorreu com a pressão arterial sistólica e 

diastólica ortostática (tabela 8). 
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Tabela 8  - Características da pressão arterial dos voluntários estudados na cidade 

de Ribeirão Preto  

 
Masculino Feminino Total p-valor* 

N 136 249 385 
 

PAS (mmHg)  145 ± 22 144 ± 24 145 ± 23 0,64 

PAD (mmHg)  79 ± 12 77 ±12 78,40 ±12 0,11 

PAS ortostática (mmHg)  145 ± 25 143 ± 26 143 ± 26 0,43 

PAD ortostática (mmHg)  82 ± 15 81 ±14 82 ± 14 0,63 

*masculino vs. feminino 

                                     

Os voluntários do sexo masculino apresentaram média do valor da CA maior 

que os do sexo feminino (p<0,01), o que é esperado. Porém, 74,3% das mulheres 

encontravam-se com a CA acima do valor considerado como normal, contra 43,4% 

dos homens (gráfico 2).  A média do índice de massa corpórea das mulheres (27,7± 

5,3 kg/m2) foi maior do que dos homens (26,6 ± 4,5 kg/m2) (p=0,03), conforme 

demonstrado no gráfico 3. 

                                           

Gráfico 2 – Boxplot da circunferência abdominal dos voluntários segundo gênero 

p < 0,01 
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Gráfico 3 – Boxplot do índice de massa corpórea dos voluntários segundo gênero 

 

4.2 Síndrome da fragilidade 

 

No presente estudo, 9,1% da amostra foi considerada frágil, 49,6% como pré-

frágil e 41,3% como não frágil (gráfico 4). No gráfico 5 observa-se que não foi 

encontrada diferença dos níveis de fragilidade entre os sexos (p=0,23). 

p = 0,03 
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Gráfico 4 – Classificação dos idosos em frágeis, pré-frágeis e não frágeis conforme 

os critérios de Fried 

 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos idosos nas categorias de frágeis, pré-frágeis e não 

frágeis segundo gênero 
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Com relação à presença de critérios de fragilidade, 12,5% dos participantes 

referiram perda de peso no último ano; 20,5% referiram fadiga; 17,1% apresentavam 

tempo de marcha acima do percentil 80 na população estudada; 24,4% nível de 

atividade física abaixo do percentil 20 e 20,5% força de preensão palmar abaixo do 

percentil 20 (tabela 9). O critério fadiga foi relatado principalmente pelo sexo 

feminino (p<0,001) e esta diferença significativa entre os sexos não foi encontrada 

nos demais critérios. 

Tabela 9 - Critérios positivos da síndrome da fragilidade de acordo com o gênero 

 
Masculino 
(N=136) 

Feminino 
(N=249) 

Total 
(N=385) 

p-valor* 

N % N % N % 

Baixa força de preensão palmar 28 20,6 51 20,5 79 20,52 0,98 

Lentidão 27 19,8 39 15,7 66 17,1 0,30 

Baixo nível de atividade física 27 19,8 67 26,9 94 24,4 0,12 

Perda de peso não intencional 16 11,8 32 12,8 48 12,5 0,76 

Fadiga 
14 10,3 65 26,1 79 20,5 <0,001 

*masculino vs. feminino 

 

A média de idade entre o grupo dos não-frágeis, pré-frágeis e frágeis foi de 

72,2±5,9; 74,7±6,4 e 77,7±7,6, respectivamente (p<0,01). Na análise pós-teste, 

observa-se esta diferença entre todos os grupos: frágil vs. não-frágil (p<0,01); frágil 

vs. pré-frágil (p=0,01) e não-frágil vs. pré-frágil (p=0,01). 
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Gráfico 6 – Boxplot da idade dos voluntários no grupo dos frágeis, pré-frágeis e não-

frágeis 

 

Quanto mais idoso o indivíduo, mais critérios ele pontuou para fragilidade 

(tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p<0,01  
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Tabela 10 - Critérios positivos da síndrome da fragilidade de acordo com a faixa 

etária 

 
60 a 69 
(N=114) 

70 a 79 
(N=193) 

80 ou mais 
(N=78) 

Total 
(N=385) 

p-
valor 

N % N % N % N % 

Baixa força de 

preensão palmar 
11 19,6 36 18,6 32 41,0 79 

 

20,52 
<0,01 

Lentidão 
8 7,0 35 18,1 23 29,5 66 

 

17,1 
<0,01 

Baixo nível de 

atividade física 26 22,8 40 20,7 28 35,9 94 24,4 0,03 

Perda de peso 

não intencional 12 10,5 28 14,5 8 10,2 48 12,5 0,47 

Fadiga 25 21,9 33 17,1 21 26,9 79 20,5 0,17 

 

A média do dispêndio calórico da amostra foi de 1654,9 ± 2750,4 kcal/sem e 

da força de preensão palmar 22,4 ± 9,3 kcal/sem. Quanto ao tempo gasto para 

percorrer 4,6 m a média foi de 4,6 ± 1,6 s e em relação à velocidade, ou seja, 

quantos metros o voluntário andou por segundo, a média encontrada foi de 1,1±0,3 

m/s.  

As tabelas 11 e 12 contêm os pontos de corte para os critérios de fragilidade 

força de preensão palmar e lentidão, calculados para esta amostra. Quanto ao nível 

de atividade física pontuaram para fragilidade as mulheres que apresentaram 

MINESSOTA de 0,00 kcal/semana e homens com valores abaixo de 107,49 

kcal/sem.  
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Tabela 11 – Valor de referência em quilograma-força para pontuação do critério 

força de preensão palmar dos voluntários estudados na cidade de Ribeirão Preto 

IMC em Kg/m2 

Ponto de corte em kgf 

Homens Mulheres 

   < 23  < 17,33 < 12,87  

   > 23 < 28 < 24,93  < 14,27  

   > 28 < 30  < 28,27  < 10,53  

   > 30  < 18  < 16,40  

 

 

Tabela 12 – Valor de referência em segundos para pontuação do critério lentidão 

dos voluntários estudados na cidade de Ribeirão Preto 

Sexo e altura em cm Ponto de corte em segundos 

Homens c/altura < 168 

Homens c/altura > =168  

> 4,88  

> 4,97 

Mulheres c/altura < 155 

Mulheres c/altura >= 155  

> 5,73  

> 6,33  

 

De acordo com a Tabela 13, mulheres tiveram pior desempenho no tempo de 

marcha (p=0,001) e, consequentemente, na velocidade de marcha (p<0,001) que os 

homens. Este pior desempenho do sexo feminino também foi observado no nível de 

atividade física semanal (p=0,002) e na média da força de preensão palmar 

(p<0,001) 
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Tabela 13 – Média do tempo de marcha, velocidade de marcha, nível de atividade 

física e força de preensão palmar segundo gênero 

 Masculino Feminino Total 
p-valor* 

Média ± DP  Média ± DP Média ± DP 

Tempo de marcha (s) 4,3 ± 1,4 4,8 ± 1,6 4,6 ± 1,6 0,001                                                   

Velocidade marcha 

(m/s) 
1,1 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,3 <0,001 

Nível de atividade 

física (kcal/sem) 
2241 ± 3440 1334 ± 2230 1654,9± 2750,4 0,002                                                   

Força de preensão 

palmar (Kgf) 
29,8 ± 9,2 18,4 ± 6,4 22,4 ±9,3 <0,001                                                   

*masculino vs. feminino 

Quanto maior a faixa etária, maior o tempo de marcha e menor a velocidade 
(tabela 14). 

 Tabela 14 – Média do tempo de marcha, velocidade de marcha e nível de 

atividade física entre as faixas etárias 

 60 a 69 
anos 

70 a 79 
anos  

80 anos ou 
mais  

p-valor 
Média ± DP  Média ± DP Média ± DP 

Tempo de marcha (s) 4,0±0,9 4,7±1,6 5,3±1,8 <0,001 

Velocidade marcha (m/s) 1,2±0,3 1,0±0,3 0,9±0,2 <0,001 

Nível de atividade física 

(kcal/sem) 
1581±2840 1772±2568 1471±3058 0,68 
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Na tabela 15, não se observa diferença entre o número de medicamentos 

utilizados nos diferentes níveis de fragilidade. 

Tabela 15  - Número de medicamentos ingeridos, diariamente, no grupo dos frágeis, 

pré-frágeis e não-frágeis 

Número de 

medicamentos 

Não-Frágeis Pré- Frágeis Frágeis Total 

N % N % N % N % 

0 25 15,7 18 9,4 2 5,7 45 11,7 

1 36 22,7 25 13,1 5 14,3 66 17,1 

2 26 16,3 31 16,2 6 17,2 63 16,4 

3 23 14,5 30 15,7 4 11,4 57 14,8 

4+ 49 30,8 87 45,6 18 51,4 154 39,7 

p=0,54  

 

Idosos considerados frágeis neste estudo foram em mais consultas médicas 

(p=0,03) e tiveram maior chance de internação (p<0,001) no período de 12 meses, 

que os não-frágeis e pré-frágeis (tabela 16 e 17). 

 

Tabela 16 – Número de consultas médicas, nos últimos doze meses, no grupo dos 

frágeis, pré-frágeis e não-frágeis 

Número de 

consultas 

Não-Frágeis Pré- Frágeis Frágeis Total 

N % N % N % N % 

0 18 11,3 15 7,9 0 0 33 8,6 

1 a 4 101 63,5 115 60,2 18 51,4 234 60,8 

5 ou mais 40 25,2 61 31,9 17 48,6 118 30,6 

p=0,03 
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Tabela 17 – Internação hospitalar, nos últimos doze meses, no grupo dos frágeis, 

pré-frágeis e não-frágeis 

Internação 
Não-Frágeis Pré- Frágeis Frágeis Total 

N % N % N % N % 

Sim 22 13,8 37 19,4 15 42,8 74 19,2 

Não 137 86,2 154 80,6 20 57,2 311 80,8 

p=<0,001 

 

4.3 Alterações metabólicas e a síndrome da fragilid ade 

 

A circunferência abdominal e o índice de massa corpórea foi semelhante nos 

grupos não-frágeis, pré-frágeis e frágeis, de acordo com os gráficos 7 e 8. 

                                      

                                              

Gráfico 7 – Boxplot da circunferência abdominal dos idosos no grupo dos frágeis, 

pré-frágeis e não-frágeis 

p= 0,86 
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Gráfico 8 – Boxplot do índice de massa corpórea dos idosos no grupo dos frágeis, 

pré-frágeis e não-frágeis 

O gráfico 9 ilustra o comportamento da pressão arterial sistólica e diastólica 

nos diferentes níveis de fragilidade, não sendo observada nenhuma diferença entre 

os grupos. 

  

                                

                                 

Gráfico 9 – Boxplot da pressão arterial sistólica e diastólica no grupo dos frágeis, 

pré-frágeis e não-frágeis 

p= 0,61 

p= 0,33 p= 0,38 
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Ao comparar-se a PA ortostática entre os grupos, houve diferença limítrofe 

(p=0,06) quanto à diastólica, verificando-se, na análise pós-teste (Bonferroni), menor 

valor no grupo dos frágeis do que no grupo dos não-frágeis (p=0,03). A PA 

ortostática sistólica foi semelhante em todos os grupos. 

  

                                                   

                                                                  

 

Gráfico 10 – Boxplot da pressão arterial ortostática sistólica e diastólica no grupo 

dos frágeis, pré-frágeis e não-frágeis 

 

Nas tabelas 18 e 19 pode-se observar que houve correlações fracas ou 

ausêntes da média da pressão arterial sistólica e diastólica com as variáveis CA, 

IMC, força de preensão palmar e velocidade de marcha.  

 

 

 

 

 

 

p= 0,28 
p= 0,06  

Bonferroni - frágil vs. não-frágil: p= 0,03 
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Tabela 18 - Análise da correlação entre a média da pressão arterial sistólica  

e características dos voluntários na cidade de Ribeirão Preto 

 

 
Não-Frágeis Pré-Frágeis Frágeis Total 

r p r p r p r p 

Circunferência abdominal 0,26 <0,01 0,20 <0,01 0,18 0,31 0,21 <0,01 

Índice de Massa Corpórea 0,15 0,06 0,14 0,05 0,14 0,01 0,14 0,01 

Força de Preensão Palmar 0,11 0,18 0,08 0,28 0,01 0,95 0,07 0,15 

Velocidade de Marcha -0,01 0,85 -0,14 0,04 0,22 0,20 -0,05 0,33 

 

 

Tabela 19 - Análise da correlação entre a média da pressão arterial diastólica  

e características dos voluntários na cidade de Ribeirão Preto 

 

 
Não-Frágeis Pré-Frágeis Frágeis Total 

r p r p r p r p 

Circunferência abdominal 0,21 0,01 0,19 0,01 0,35 0,04 0,21 <0,001 

Índice de Massa Corpórea 0,14 0,07 0,19 0,01 0,18 <0,01 0,18 0,001 

Força de Preensão Palmar 0,14 0,08 0,17 0,02 0,22 0,21 0,15 0,004 

Velocidade de Marcha 0,01 0,94 0,08 0,30 0,31 0,07 0,07 0,17 

 

A Tabela 20 mostra a análise da correlação entre o índice de massa corpórea 

nos três grupos estudados e circunferência abdominal, força de preensão palmar, 

velocidade de marcha, pressão arterial ortostática sistólica e diastólica. Observa-se 

que houve forte correlação do IMC apenas com a CA, o que foi observado nos três 

níveis de fragilidade. Os gráficos de dispersão entre o IMC e a CA encontram-se 

abaixo (gráfico 11,12 e 13). 
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Tabela 20 - Análise da correlação entre o índice de massa corpórea e 

características dos voluntários na cidade de Ribeirão Preto 

 

 
Não-Frágeis Pré-Frágeis Frágeis Total 

r p r p r p r p 

Circunferência 

abdominal 
0,78 <0,01 0,79 <0,01 0,87 <0,01 0,80 <0,01 

Força de Preensão 

Palmar 
0,12 0,14 0,05 0,53 0,23 0,17 0,07 0,17 

Velocidade de Marcha -0,12 0,14 -0,17 0,02 0,23 0,18 -0,10 0,04 

Pressão Arterial 

Sistólica Ortostática 
0,24 <0,01 0,22 <0,01 0,12 0,48 0,21 <0,01 

Pressão Arterial 

Diastólica Ortostática 
0,27 <0,01 0,28 <0,01 0,18 0,3 0,26 <0,01 

 

 

                                 

Gráfico 11 – Correlação entre a circunferência abdominal e o índice de massa 

corpórea no grupo dos não-frágeis 
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Gráfico 12 – Correlação entre a circunferência abdominal e o índice de massa 

corpórea no grupo dos pré-frágeis 

 

                               

                          

 

Gráfico 13 – Correlação entre a circunferência abdominal e o índice de massa 

corpórea no grupo dos frágeis 
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Estudou-se a correlação entre idade e variáveis antropométricas, pressão 

arterial e características relacionadas com a fragilidade, porém não foi observada 

boa correlação (tabela 21).  

 

 

Tabela 21 - Análise da correlação entre idade e características dos voluntários na 

cidade de Ribeirão Preto 

 
Idade 

r p 

Circunferência abdominal -0,21 <0,001 

Índice de Massa corpórea -0,27 <0,001 

Pressão arterial sistólica -0,03 0,51 

Pressão arterial diastólica -0,20 <0,001 

Pressão Arterial Sistólica Ortostática -0,01 0,93 

Pressão Arterial Diastólica Ortostática -0,17 0,01 

Força de Preensão Palmar -0,30 <0,001 

Tempo de Marcha 0,28 <0,001 

Velocidade de Marcha -0,30 0,55 
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5. Discussão 

 

 

5.1  Dados Gerais 

 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, as 

modificações têm acontecido de forma bastante acelerada. Em 2008, para cada 

grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 

2050, o quadro mudará e para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172, 7 

idosos. Os avanços da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida da 

população são os grandes responsáveis por elevar a expectativa de vida ao nascer 

do brasileiro que alcançará em 2050 o patamar de 81,29 anos, o mesmo nível que 

possuem atualmente países como China e Japão (IBGE, 2008). 

Neste estudo identificamos uma média de idade de 74,0 + 6,6 anos, com 

predomínio da raça branca, gênero feminino, estado civil casado, sendo a viuvez 

mais frequente entre as mulheres, e escolaridade de 1 a 4 anos.  

Os problemas sociais, econômicos e de saúde dos idosos são, na realidade, 

os das mulheres idosas, que vivem mais que os homens. No Brasil, em 1995, para 

cada 100 mulheres com 60 anos ou mais existiam 81 homens da mesma idade. Ao 

se tornarem viúvas, elas têm maior dificuldade para casar novamente, ficam mais 

sozinhas, apresentam maior frequência de queixas de saúde e menores níveis de 

instrução e renda (Chaimowicz, 1997).  

O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

sobre a saúde da população idosa no Brasil indica o aumento do status 

socioeconômico dos idosos, em consequência do aumento do salário mínimo e dos 

programas sociais de transferência de renda, como Bolsa Família, o benefício de 

prestação continuada e a aposentadoria rural. Observa-se uma redução importante 

na proporção de idosos com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, 

que passou de 21,5% para 12,5% no período de 1993 a 2003 (Veras, 2009). Neste 

estudo verificou-se uma renda familiar média de R $ 1749,00 

Um número bastante expressivo de idosos brasileiros tem vida laboral. 

Chaimowicz (1997) relatou que em 1995, 48,5% dos homens com idade acima de 60 
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anos trabalhavam. Já as mulheres, apenas 20,2% exerciam alguma atividade 

laboral. Se de um lado essa inserção propicia um aumento da renda, por outro 

também favorece maior tempo ativo no mercado de trabalho. Essa participação na 

vida produtiva também contribui para mudar o papel do idoso dentro da família, 

reduzindo a dependência do idoso e valorizando sua contribuição à sociedade. Hoje 

muitos já representam o esteio da renda familiar (Veras, 2007), conforme é 

observado nesta pesquisa, pois referiram ainda trabalhar 96,4% da amostra e 77,9% 

representam o principal sustento da casa. 

Bastos-Barbosa (2011) ao estudar fragilidade em Fortaleza-Brasil encontrou 

uma média de idade de 74,5 + 7 anos, predomínio da raça branca, estado civil 

casado, tempo de escolaridade de 3 + 3 anos e renda de 1 a 3 salários mínimos, 

perfil populacional bastante semelhante ao observado neste estudo.  

Apesar da presente pesquisa não ter avaliado a associação entre fragilidade e 

variáveis sociodemográficas, vários estudos demonstram esta relação. Woo et al. 

(2005) constatou que o IF foi maior entre aqueles com baixo nível educacional, baixa 

renda e finanças inadequadas. Espinoza et al. (2012) observou associação entre 

baixa escolaridade e surgimento de novos casos de fragilidade. Já no estudo de 

Bilotta et al. (2011) a síndrome foi associada com idade, sexo feminino, viuvez, 

dependência nas atividades de vida diária, depressão, comorbidades e uso de várias 

medicações. 

A transição demográfica vivida pelo país nas últimas décadas vem 

acompanhada da transição epidemiológica, na qual se observa o aumento da 

prevalência de doenças crônicas, de incapacidades e de idosos frágeis. Com isto 

surge uma série de questões para gestores e pesquisadores do sistema de saúde, 

com repercussões para a sociedade como um todo (Veras, 2009). 

Um importante aspecto que distingue pessoas jovens das idosas é a alta taxa 

de ocorrência de múltiplas doenças de forma concomitante, o que é conhecido como 

comorbidade. Em uma pesquisa nos EUA que questionou o auto-relato de nove 

doenças mais comuns, comorbidade esteve presente em aproximadamente 50% 

dos idosos com 60 anos ou mais. Entre aqueles com 80 anos ou mais, 70% das 

mulheres e 53% dos homens tinham comorbidades (Guralnik; Ferrucci, 2009). 

A combinação de múltiplas condições resulta em um grau variado de déficits 

funcionais, declínio cognitivo, problemas nutricionais e síndromes geriátricas, entre 

elas a síndrome da fragilidade (Bernabei et al., 2009). Estudos tem demonstrado que 
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comorbidades como insuficiência cardíaca, diabetes e hipertensão aumentam o risco 

de fragilidade (Fulop et al., 2010). 

No presente estudo, hipertensão arterial foi a doença mais relatada pelos 

participantes. Em seguida, osteoporose e incontinência, foram mencionadas por boa 

parte da amostra, apesar destas serem doenças pouco reconhecidas no passado, 

em especial por seus sinais e sintomas serem discretos ou atribuídos ao 

envelhecimento normal. O resultado deste trabalho demonstra que incontinência e 

osteoporose estão sendo mais diagnosticadas pelos profissionais da saúde e 

difundidas pela população. 

Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos 

apontaram uma prevalência de HAS acima de 30% e relação direta e linear da PA 

com a idade, sendo a prevalência de HAS superior a 60% na faixa etária acima de 

65 anos (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010) 

 Os voluntários deste estudo faziam uso de muitos medicamentos. Um terço 

da amostra ingeria dois ou três medicamentos ao dia. As mulheres utilizavam mais 

medicamentos que os homens. O envelhecimento vem acompanhado do aumento 

da prevalência de doenças crônicas e estas passam a ser responsáveis por quase 

60% das visitas ao médico. Juntamente com o número de consultas, aumenta a 

quantidade de medicamentos prescritos. Em um quarto das consultas ambulatoriais 

em idosos com 75 anos ou mais são prescritos quatro ou mais medicamentos 

(Guralnik; Ferrucci, 2009). 

Quando consideramos o IMC e a CA, voluntários do sexo feminino 

apresentaram IMC significativamente maior que os do sexo masculino. Em relação a 

CA as mulheres também apresentaram os piores índices, pois 74,3% estavam com 

valor acima do normal, contra 43,4% dos homens. 

A elevada prevalência de sobrepeso e obesidade em idosos é considerada 

atualmente um problema de saúde pública, em especial por este segmento 

populacional apresentar um grande crescimento nas últimas décadas. Estudos 

anteriores demonstraram que a excessiva adiposidade corporal pode representar 

uma elevação dos riscos à saúde, principalmente entre mulheres idosas 

(Buzzachera et al., 2008). No presente estudo idosas apresentaram valores mais 

elevados de IMC e CA, dado semelhante ao encontrado em outras pesquisas, 

conforme descrito abaixo. 
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O perfil nutricional dos idosos brasileiros, descrito a partir dos dados da 

Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição identificou uma prevalência geral de 

sobrepeso de 30,4%, em homens, e de 50,2%, em mulheres. Nesse estudo, os 

valores encontrados foram superiores aos observados na população adulta, na faixa 

de vinte a quarenta anos. A prevalência de obesidade foi de 5,7 % e de 18,2% em 

homens e mulheres, respectivamente (Tavares; Anjos, 1999). Buzzachera et al. 

(2008) também verificaram uma elevada prevalência de sobrepeso e obesidade 

geral e central em mulheres idosas em uma amostra populacional representativa do 

município de Curitiba - Paraná, independentemente da idade e do nível 

socioeconômico 

 

 

5.2  Síndrome da fragilidade 

 

 

Em relação aos níveis de fragilidade, 9,1% da amostra foi considerada frágil, 

49,6% como pré-frágil e 41,3% como não frágil. Fragilidade associou-se de forma 

significativa com a idade, ou seja, quanto mais idoso o voluntário, maior a chance de 

ser considerado frágil. 

Dados sobre a síndrome da fragilidade são necessários para o planejamento de 

políticas de saúde pública, uma vez que é considerada uma síndrome clínica, não 

unidirecional e potencialmente reversível. A identificação precoce e a adoção de 

medidas proativas em diferentes estágios do processo podem evitar ou postergar a 

ocorrência de desfechos adversos em saúde (Gill et al., 2006). No Brasil estas 

informações eram escassas antes do projeto Rede FIBRA, pesquisa nacional criada 

com a finalidade de estudar a fragilidade em idosos brasileiros, da qual o presente 

trabalho faz parte.  

A prevalência da síndrome diverge dependendo da região estudada. Em Santa 

Cruz, cidade portadora de um baixo Índice de Desenvolvimento Humano, localizada 

no interior do Rio Grande do Norte, a prevalência da fragilidade encontrada foi de 

17,1% (Sousa et al., 2011). Aragão (2010), em dissertação de mestrado 

apresentada à Universidade Federal do Ceará (UFC), constatou em um bairro de 

IDH-M médio, de Fortaleza, que 16,2% dos idosos eram frágeis.  
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  O estudo SABE 2000, desenvolvido na cidade de São Paulo, avaliou, em 

2006, 688 idosos com idade maior ou igual a 75 anos e encontrou uma prevalência 

de 29,5% frágeis, 50,6% de pré-frágeis e de 19,9% da não-frágeis (Nunes, 2010). O 

grande número de frágeis deste estudo deve-se, em parte, à idade elevada da 

amostra. 

 Apesar da prevalência da síndrome da fragilidade do presente trabalho ser 

menor que dos estudos brasileiros citados acima, este valor é semelhante ao 

observado em outros países (Blaum et al., 2005; Fried et al., 2001). Este fato pode 

ser justificado, parcialmente, pelo elevado IDH-M da cidade de Ribeirão Preto, onde 

foi realizado o estudo, considerado um dos maiores do estado de São Paulo e do 

Brasil, próximo do observado em países desenvolvidos.  

Por outro lado, em locais onde o IDH-M é considerado médio ou baixo observa-

se uma elevada prevalência da fragilidade. Sousa et al. (2011) acredita que este 

valor,  maior que o encontrado em países desenvolvidos, talvez seja em decorrência 

da exposição a diferentes fatores adversos e estressores ao longo da vida, 

característicos destas regiões. Fatores como condições sociais precárias, infância 

pobre, condições adversas de trabalho na idade adulta, situações de risco em saúde 

e violência podem indiretamente interferir no desenvolvimento de processos 

inflamatórios subclínicos e resposta imune ao estresse, processos estes que estão 

intimamente ligados com a fragilidade. 

 Vários estudos destacam a influência da idade no processo de emergência da 

fragilidade (Fried et al., 2001; Klein et al., 2005; Santos, 2008; Hubbard et al., 2010). 

O avançar da idade é um fenômeno complexo e difícil de ser definido nos seus 

diferentes níveis. Está associado com progressiva perda da regulação 

homeostática/hemodinâmica que faz do organismo menos e as vezes não resiliente 

a situações adversas, dependendo da reserva funcional de diferentes sistemas 

fisiológicos. Assim, o envelhecimento é um processo dinâmico que se manifesta 

como um mosaico e é neste contexto que a síndrome da fragilidade surge (Fulop et 

al., 2010). 

No estudo de Fried et al. (2001), que propôs o fenótipo da fragilidade, os 

idosos considerados frágeis eram mais idosos. Além da idade, fragilidade associou-

se com menor nível educacional, menor renda e altas taxas de doenças crônicas. 

Apenas 7% dos que foram considerados frágeis não tinham nenhuma doença 

crônica. Vinte e cinco por cento do grupo referiu ter hipertensão. Apesar do presente 
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trabalho ter avaliado apenas a associação entre fragilidade e a idade, foram 

observados altas níveis de baixa escolaridade, baixa renda e comorbidades. Assim, 

é possível que ocorresse associação entre fragilidade e estas outras variáveis 

sociodemográficas. 

O critério da síndrome da fragilidade mais prevalente neste estudo foi baixo 

nível de atividade física, seguido de fraqueza e exaustão. A prevalência dos critérios 

varia a depender da população estudada, contudo na maioria dos estudos o critério 

fraqueza, caracterizado pela baixa força de preensão palmar, está entre os mais 

comuns (Bastos-Barbosa, 2011; Drey et al., 2011; Xue et al., 2008), ressaltando a 

importância da força muscular na gênese da síndrome. 

No estudo de Drey et al. (2011) o critério mais prevalente foi exaustão (24%), 

seguido por baixa força de preensão palmar (20%). Lentidão (8%), perda de peso 

(2%) e baixo nível de atividade física (2%) foram bem menos positivos. Quatorze por 

cento daqueles que pontuaram para o critério exaustão estavam provavelmente 

depressivos, de acordo com escala de depressão geriátrica. Considerando a 

significante sobreposição de traços depressivos em sujeitos com exaustão, nesta 

pesquisa a validade deste critério foi questionada pelos autores. 

Xue et al. (2008) investigaram as manifestações iniciais e o desenvolvimento 

de fenótipo de fragilidade em mulheres, no Women’s Health and Aging Study, a fim 

de detectar o risco dos seus componentes e entender a sua história natural. A 

incidência da fragilidade encontrada foi de 9% entre mulheres que eram não frágeis 

no início. Apesar da heterogeneidade, fraqueza foi a manifestação inicial mais 

comum e a ocorrência de fraqueza, lentidão e baixa atividade física precederam 

exaustão e perda de peso em 76% das mulheres que não eram frágeis no início. 

Estes achados sugerem que fraqueza pode servir como sinal de aumento da 

vulnerabilidade nos estágios iniciais da fragilidade. 

Em tese de doutorado de Bastos-Barbosa (2011) os critérios de fragilidade 

mais prevalentes no grupo dos voluntários frágeis foram fadiga e baixa força de 

preensão palmar. A autora questionou se a fadiga é um fator que impede o indivíduo 

frágil de realizar atividades físicas, levando ao aumento da circunferência abdominal. 

No presente estudo foram calculados pontos de corte específicos para os 

seguintes critérios: baixa força de preensão palmar, lentidão e baixo nível de 

atividade física. Em todos estes critérios os pontos de cortes encontrados foram 

inferiores aos propostos por Fried et al. (2001). Talvez estes valores menores sejam 
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decorrentes das variáveis antropométricas, altura e IMC, utilizadas para o cálculo 

destes parâmetros, que também foram menores que do estudo original. 

Santos (2008), ao estudar fragilidade, calculou para a sua amostra valores de 

corte específicos para os critérios tempo de marcha e força de preensão palmar. Ao 

utilizar estes pontos de corte a frequência dos frágeis, pré-frágeis e não frágeis foi 

muito semelhante ao do estudo de Fried et al. (2001). Porém, houve uma maior 

frequência de frágeis e pré-frágeis e uma menor frequência de não-frágeis, quando 

utilizou os valores de referência propostos por Fried et al. (2001). Isto indica que 

estes pontos de corte devem ser ajustados para a população estudada, devido à 

especificidade das medidas antropométricas envolvidas. 

Mulheres apresentaram piores desempenhos nos critérios que envolvem esforço 

físico, ou seja, foram mais lentas, tiveram menor gasto energético e menor força de 

preensão palmar. Contudo, devido possuírem pontos de corte inferiores ao dos 

homens nestes critérios, esta diferença não se refletiu na pontuação da síndrome no 

sexo feminino. O único critério que esteve presente de forma mais significativa nas 

mulheres foi fadiga. 

Nesta pesquisa, o grupo dos frágeis foi em mais consultas médicas e tiveram 

maior chance de internação em um ano que o grupo dos pré-frágeis e dos não-

frágeis.O portador da síndrome da fragilidade possui menor capacidade de 

responder a insultos, possivelmente decorrente da reduzida reserva funcional. 

Idosos frágeis são reconhecidos como de alto risco para resultados adversos em 

saúde e com habilidade comprometida para tolerar hospitalização e procedimentos 

invasivos. Assim, são um grupo com grandes necessidades de serviços de saúde, 

cuidados e institucionalização e elevada mortalidade (Bauer; Sieber, 2008; Fried et 

al., 2009).  

 Além disto, por si só, com o envelhecimento, o número de idas ao médico 

aumenta consideravelmente. Idosos com 75 anos ou mais comparecem em torno de 

sete consultas por ano e estas visitas ao médico ocorrem tanto para o 

acompanhamento de doenças agudas quanto para crônicas (Guralnik; Ferrucci, 

2009). 
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5.3  Alterações metabólicas e a síndrome da fragili dade 

 

 

Quando consideramos obesidade, temos que a CA e o IMC foram 

semelhantes nos diferentes níveis de fragilidade. Constatou-se também forte 

correlação entre o IMC e a CA no grupo dos frágeis, pré-frágeis e não-frágeis. 

Recentemente vários estudos tem descrito relação entre obesidade, 

sarcopenia e incapacidade ao que chamam de obesidade sarcopênica (Zamboni et 

al., 2005; Blaum et al., 2005; Han et al., 2011). Apesar de não ter sido encontrada 

diferença entre o IMC dos diferentes grupos, vale ressaltar que os frágeis são mais 

idosos, portanto seria esperado que tivessem IMC mais baixo do que os não-frágeis. 

O avançar da idade está associado com mudanças na distribuição da gordura 

corporal. O peso tende a aumentar, com pico entre 50 e 59 anos e com perdas após 

este período (Lechleitner, 2008). Observa-se também aumento da gordura visceral, 

enquanto a gordura subcutânea e de outras regiões do corpo, como coxa e abdome, 

diminuem. Mesmo quando o peso não aumenta, ocorre acumulo de gordura intra-

abdominal. Obesidade e idade também estão associadas com redistribuição da 

gordura intramuscular (Zamboni et al., 2005).  

Existem vários instrumentos utilizados na a avaliação nutricional. Não 

obstante sua aplicabilidade e simplicidade técnica, o IMC apresenta limitações 

quando utilizado em pessoas idosas. (Marques et al., 2005). O peso sofre influências 

das mudanças da composição corporal, com perda de massa muscular e aumento 

da massa gorda. A massa muscular diminui acima de 40% dos 20 aos 70 anos e a 

gordura corporal aumenta. Por sua vez, a altura reduz em decorrência da 

compressão dos corpos vertebrais e cifoescoliose. (Lechleitner, 2008). Muitas vezes 

também não é possível calcular o IMC em decorrência da dificuldade em se obter o 

peso e a altura do idoso, por ele não conseguir levantar ou deambular. 

Por outro lado, CA é fácil de ser mensurada em idosos e fortemente 

relacionada com gordura visceral e total. É um bom preditor de risco cardiovascular 

independente do IMC. CA elevada parece ser a melhor definição de obesidade em 

idosos (Zamboni et al., 2005).  Entretanto a CA tem também suas limitações devido 

à diminuição do tônus muscular abdominal que ocorre com o envelhecimento (Han 
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et al., 2011) e da falta de valores de referência validados em idosos (Zamboni et al., 

2005).   

Apesar das limitações do IMC e da CA como marcadores antropométricos na 

população idosa, neste estudo houve excelente correlação nos três grupos 

estudados. Portanto, os métodos parecem ser igualmente adequados na avaliação 

da obesidade na síndrome da fragilidade. Resultado semelhante foi encontrado por 

Bastos-Barbosa (2011). 

Ao avaliar a PAS e PAD no grupo dos frágeis, pré-frágeis e não-frágeis, 

observou-se que o comportamento da PA foi semelhante entre os grupos. Bastos-

Barbosa, et al.  (2012) também não constatou diferença estatística na PAS e PAD 

em consultório nas posições sentada, supina e ortostática entre os níveis de 

fragilidade.  Contudo houve maior pressão arterial sistólica obtida pela Monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) nas 24 horas, durante o período de vigília e 

de sono, nos idosos portadores da síndrome. O estudo realizado por Fried et al. 

(2001) observou também uma prevalência maior de hipertensão arterial entre os 

voluntários frágeis (50,5%), em relação aos não frágeis (38,8%) e pré-frágeis 

(45,9%). 

Neste estudo, observou-se diferença limítrofe da pressão arterial diastólica na 

posição ortostática entre os grupos. Na análise pós-teste, constatou-se que esta 

diferença foi decorrente do menor valor da pressão arterial diastólica, na posição 

ortostática no grupo dos frágeis quando comparada com a do grupo dos não-frágeis.  

O principal motivo para a ocorrência da hipotensão ortostática é a diminuição 

na sensibilidade nos barorreceptores e a ausência de resposta da frequência 

cardíaca (FC) após mudança de posição. A incidência da hipotensão ortostática 

aumenta de 17% em pessoas de 65-74 anos para 26% em pessoas com mais de 85 

anos (Ivanovic et al., 2011). Hipotensão ortostática está associada com doenças 

cardíacas e cerebrovasculares e com aumento do risco de quedas, síncope e morte. 

Assim como fragilidade, hipotensão é um marcador de mortalidade em estudos 

(Romero-Ortuno et al., 2011b). 

Ooi et al. (1997) avaliou a presença de hipotensão ortostática em 911 idosos, 

com 60 anos ou mais, considerados frágeis, residentes de instituições de longa 

permanência e capazes de ficar em pé por ao menos 1 minuto. Hipotensão 

ortostática ocorreu em mais da metade dos idosos, porém com variações em relação 
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ao seu início. Foi mais prevalente ao levantar pela manhã e naqueles portadores de 

pressão arterial elevada.  

Estudo realizado com o objetivo de classificar idosos da comunidade nos três 

grupos da fragilidade e comparar parâmetros hemodinâmicos em posição ortostática 

constatou um aumento significante na frequência cardíaca basal, com o grupo de 

frágeis tendo em média cinco batimentos por minuto (bpm) a mais que o grupo dos 

não-frágeis. Os frágeis apresentaram também mais hipotensão ortostática inicial, 

intolerância ortostática e quedas. Concluiu-se que hipotensão ortostática pode ser 

um marcador de fragilidade e talvez seja útil como instrumento para o seu 

diagnóstico (Romero-Ortuno et al., 2011b).  

Treating New Targets Trial (Ho et al., 2010) demonstrou que a frequência 

cardíaca de repouso maior que 70 foi associada com aumento do risco de todas as 

causas de mortalidade, em consonância com evidências prévias de que a frequência 

cardíaca basal é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares e 

morte. Fragilidade também é um bom preditor de mortalidade (Fried et al., 2001; 

Billota et al., 2011) e o controle cardíaco autonômico possivelmente está alterado em 

idosos frágeis, como observado no presente trabalho, através da hipotensão 

ortostática. 

Em virtude dos múltiplos dados obtidos no estudo, em entrevista realizada no 

domicílio dos voluntários, buscou-se simplificar a obtenção de medidas para que a 

coleta não se alongasse. Desta forma, optou-se pela pesquisa de hipotensão 

ortostática com aferição da PA em pé após 2 min em ortostase, um método 

consagrado metodologicamente. Porém, outras formas de hipotensão ortostática, 

como que ocorre precocemente com rápida recuperação ou a que ocorre mais 

tardiamente, após 3 minutos, vem sendo estudada em diferentes populações 

(Romero-Ortuno et al., 2011b; Gibbons; Freeman, 2006; Benvenuto, Krakoff, 2011) . 

Ë possível que estes outros tipos de alterações na queda da PA não tenham sido 

detectadas neste estudo, entre os níveis de fragilidade, por não terem sido 

mensuradas. 

Conclui-se que é de fundamental importância que a síndrome da fragilidade 

seja reconhecida na população idosa, visto sua grande susceptibilidade a eventos 

estressores, porém com possibilidade de descontinuidade e até reversão do 

progresso da síndrome. Apesar dos resultados desta pesquisa não poderem ser 
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aplicados a populações com características diferentes do estudo, os mesmos podem 

ser úteis para estimativas em cidades médias das regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

ajudando na elaboração políticas públicas. 
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6. Conclusão 

 

Estudando idosos na cidade de Ribeirão Preto, observou-se que: 

1- Nesta amostra, 9,1% foram considerados frágeis. 

2- Idosos frágeis são mais velhos e tem maior chance de internação.  

3- Homens apresentaram circunferência abdominal maior que as mulheres. No 

entanto, 74,3% das mulheres estavam com a CA acima do valor considerado 

como normal. 

4- Não foram encontradas diferenças da PA sistólica ou diastólica entre frágeis, 

pré-frágeis ou não-frágeis.  

5- Idosos frágeis tem uma tendência (p=0,06) a ter PAD ortostática mais baixa 

quando comparados aos idosos não-frágeis.  

6- Há correlação entre IMC e CA nos diferentes níveis de fragilidade. 
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8. Apêndice 
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APÊNDICE B - Questionário para avaliação da síndrome da fragilidade no idoso 
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