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RESUMO 

A Fragilidade é uma síndrome de diminuição da resistência e reservas, na qual um 
ciclo de exacerbação de declínio em múltiplos sistemas resulta em um déficit de 
energia, sarcopenia, diminuição da força muscular e tolerância ao esforço. Dentre os 
desfechos adversos do quadro de fragilidade, encontram-se Quedas e 
Hospitalização. Levando em conta o grande impacto desses desfechos na 
funcionalidade dos idosos, objetivou-se identificar em uma população de idosos 
frágeis quais critérios de classificação do fenótipo de fragilidade são mais frequentes 
nos indivíduos com histórico de quedas e hospitalização. Em uma amostra composta 
por 207 idosos comunitários, participantes de um estudo de coorte de 12 meses, 
foram avaliadas as características sociodemográficas, clínicas e o fenótipo da 
fragilidade dos idosos através do protocolo padronizado pela Rede de Estudos sobre 
Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA). Realizou-se uma análise descritiva 
utilizando frequência, medidas de tendência central e de dispersão. Dos 207 idosos 
avaliados, 48 foram classificados como frágeis, 112 como pré-frágeis e 47 como não 
frágeis. Dentre os frágeis, (n=29; 60,4%) tiveram pelo menos uma queda no último 
ano. O componente do fenótipo mais frequente nesse grupo de Queda foi a 
Fraqueza de Preensão Manual (n=28; 96,6%), sendo seguido por Lentidão da 
Marcha (n=19; 65,5%) e o menos frequente foi Perda de Peso Não Intencional 
(n=16; 55,2%). Para o grupo de idosos frágeis que não caiu, 39,6%, o critério mais 
frequente foi  Fraqueza de Preensão Manual (n=17; 89,5%), seguido por Lentidão da 
Marcha (n=16; 84,2%) e o menos frequente foi Exaustão (n=6; 31,6%). Os 
indivíduos hospitalizados corresponderam a 25% (n=12) da amostra dos indivíduos 
frágeis. Dentre esses, o critério de fragilidade mais frequente foi Fraqueza de 
Preensão Manual (n=10; 83,3%), seguido por Baixo Nível de Atividade Física (n=9; 
75%), Lentidão da Marcha (n=9; 75%) e por Perda de Peso Não Intencional (n=6; 
50%). Os indivíduos que não foram hospitalizados corresponderam a 75% (n=36) 
dos idosos frágeis. Neste grupo o marcador mais frequente foi Fraqueza de 
Preensão Manual (n=35; 97,2%), seguido por Lentidão da Marcha (n=26; 72,2%) e o 
menos frequente foi Exaustão (n=15; 41,7%). Observa-se que a fraqueza de 
preensão manual, o baixo nível de atividade física e a lentidão da marcha foram os 
critérios de fragilidade mais frequentes nos desfechos de quedas e hospitalizações.  

Palavras-chave: Idosos. Fragilidade. Quedas. Hospitalização. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Frailty is a syndrome of decreased reserve and resistance, in which a cycle of decline 
in mutual exacerbation of multiple systems results in an energy deficit, sarcopenia, 
decreased muscle strength and exercise tolerance. Among the adverse outcomes of 
frailty, are falls, hospitalization, functional decline, institutionalization and death, 
hospitalization and falls being the strongest impact on the functionality of the 
elderly. The objective was to identify in a population of frail elderly which 
classification criteria of the phenotype of frailty are more common in individuals with a 
history of falls and hospitalization. In a sample of 207 elderly community participants 
in a cohort of 12 months, were assessed sociodemographic characteristics, and 
clinical phenotype of frailty among older adults through the protocol standardized by 
the Network for Studies on Frailty in Elderly Brazilians (FIBRA). Was performed a 
descriptive analysis using frequency, measures of central tendency and 
dispersion. Of the 207 elderly patients, 48 were classified as frail, 112 as a pre-frail 
and 47 as not fragile. Among the fragile, 60.4% (n=29) had at least one fall in the 
previous year. The component of the phenotype that was more frequent in this group 
was Weakness of Grip (n=28; 96.6%), followed by Slow Gait (n=19; 65.5%), and the 
less frequent was Unintentional Weight Loss(n=16; 55.2%). For the group of older 
people who doesn’t fell, 39.6% of frail individuals, the criterion that was more 
frequent was Weakness of Grip (n=17; 89.5%), followed by Slow Gait (n= 16;84.2%), 
and Exhaustion was less frequent 31.6 % (n=6).  The individuals who were 
hospitalized were  25% (n=12) of the sample of fragiles. Among these, the criterion of 
fragility that  was more frequent was Weakness of Grip (n=10; 83.3%), followed by 
Low Level of Physical Activity (n=9;75%) and Slow Gait(n=9; 75%). The component 
was less frequent was Unintentional Weight Loss (n=6; 50%). Individuals who were 
not hospitalized accounted for 75% (n=36) of the frail elderly. In this group the marker 
was more frequent was Weakness of Grip (n=35; 97.2%), followed by Slow Gait  
(n=26; 72.2%) and the less frequent was Exhaust (n=15; 41.7%). It is observed that 
the Weakness of Grip, Low Physical Activity Level and the Slow Gait were the most 
frequent criteria for the outcomes of falls and hospitalizations. 

Keywords: Elderly. Frailty. Falls. Hospitalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é considerado um dos maiores eventos 

demográficos ocorrido no século XX e tende a acontecer de forma significativa no 

presente século1. No entanto, este crescimento não tem sido acompanhado na 

mesma proporção por estudos epidemiológicos sobre a população idosa2.  

 Santos (2008), afirma que mudanças nas condições de saúde da população, 

especialmente no que se refere aos idosos, pode implicar em aumento de doenças 

crônico-degenerativas, morbidade, incapacidade funcional e mortalidade. E também 

pode ser associado ao aumento da prevalência de doenças crônico- degenerativas 

com a potencialização das chamadas síndromes geriátricas, dentre as quais se 

destaca a síndrome da fragilidade3.  

 Fragilidade é um termo que vem sendo utilizado por profissionais da geriatria 

e gerontologia como um preditor de quedas, hospitalização, incapacidades, 

institucionalização e morte3,4. Em um estudo, Macedo; Gazzola e Najas (2008) 

afirmam que a fragilidade está associada à idade, embora não se possa atribuir 

exclusivamente ao processo de envelhecimento, uma vez que não é obrigatório que 

a maioria das pessoas tornem-se frágeis com o passar dos anos5. Outros descritores 

de fragilidade também vêm sendo considerados pela literatura como os estados de 

incapacidade, dependência em atividades de vida diária, e comorbidade4, 5.  

 Observa-se ainda que a fragilidade deva ser considerada uma síndrome 

multidimensional5 que, possui outros fatores além do biológico que precisam ser 

considerados em sua definição, tais como fatores psicológicos, o declínio cognitivo e 

a depressão6. Dessa forma, torna-se de grande importância uma melhor 

compreensão da Síndrome da Fragilidade, bem como futuros estudos a respeito, a 

fim de que se possa obter maior clareza sobre o seu conceito, seus principais 

indicativos, suas implicações clínicas e condutas mais efetivas de prevenção e de 

intervenção.  

 Em 2001, Fried e colaboradores propuseram um fenótipo de fragilidade, que 

apresenta validade interna e de critério7,8, e baseia-se no pressuposto que 

fragilidade é uma síndrome de diminuição da resistência e reservas, na qual um ciclo 

de exacerbação de declínio em múltiplos sistemas resulta em um déficit de energia, 



9 
 

sarcopenia, diminuição da força muscular e tolerância ao esforço3, 7. De acordo com 

esse modelo: perda de peso não intencional (≥ 4,5Kg ou 5% do peso corporal no 

ano anterior); exaustão (auto relato de fadiga indicado por duas questões da Escala 

de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos – CES-D); diminuição da força 

de preensão palmar, ajustada segundo gênero e índice de massa corporal (IMC); 

baixo nível de atividade física (dispêndio semanal de energia em quilocalorias) e 

lentidão de marcha (distância de 4,6 Km) são características identificadoras e 

consideradas marcadores da síndrome da fragilidade3, 7,9,10.  

Entre os desfechos adversos do quadro de fragilidade, encontram-se quedas, 

hospitalização, declínio funcional, institucionalização e morte7,8. Tendo em vista que 

os desfechos negativos de hospitalização e quedas têm grande impacto na 

funcionalidade dos idosos¹¹,¹², o objetivo desse estudo foi identificar em uma 

população de idosos frágeis quais critérios de classificação do fenótipo de fragilidade 

propostos por Fried et al. (2001) são mais frequentes nos  indivíduos com histórico 

de quedas e hospitalização. 

Dessa forma, como objetivo final deste estudo, espera-se obter mais dados 

que contribuirão para o esclarecimento do perfil de fragilidade dos idosos brasileiros 

possibilitando que a prevenção e intervenção fisioterapêutica sejam mais efetivas e 

focadas no intuito de diminuir o impacto dos efeitos adversos na funcionalidade de 

idosos frágeis.   
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Amostra 

 

 

Os participantes deste estudo fazem parte de uma coorte de 12 meses 

desenvolvida no Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à Saúde do Idoso e da 

Mulher, no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, Brasil. Este Instituto 

presta assistência pública ambulatorial especializada à saúde do idoso.  

Para garantir uma amostra representativa, foi realizado o cálculo amostral 

com base no número de idosos atendidos no Instituto Jenny Faria e em estudos de 

fragilidade, considerando um poder estatístico de 80% e um nível de significância de 

5% e foi utilizada a técnica de amostragem probabilística aleatória simples, para 

determinar os participantes do estudo. 

Portanto, a amostra foi composta por 207 idosos, com 65 anos ou mais, com 

ou sem alteração cognitiva, que residiam na comunidade. Foram excluídos os idosos 

acamados, cadeirantes ou em estágio terminal; com alterações auditivas ou visuais 

incapacitantes para a realização do teste; com sequelas graves de Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) ou com doença de Parkinson em estágio grave, que 

comprometesse a realização dos testes; e idosos com demência grave (grau 3) 

segundo os critérios da Escala Clínica de Demência (Clinical Dementia Rating–

CDR)13,14 (ANEXO A). 
  Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brasil (parecer ETIC 220/09) – (ANEXO B) – e pelo Hospital das 

Clínicas da UFMG – (ANEXO C) -   e todos os participantes ou seus responsáveis 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Para este específico 

trabalho de conclusão de curso, foram analisados dados parciais de um estudo de 

doutorado conduzido no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG, intitulado: Fragilidade em idosos comunitários: um estudo de 

coorte15.  
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2.2 Instrumentos  

 

 

Foram avaliadas as características sociodemográficas, clínicas e o fenótipo 

da fragilidade dos idosos através do protocolo padronizado pela Rede de Estudos 

sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros – FIBRA – (ANEXO D).  

As características sociodemográficas incluíram a avaliação da idade, sexo, 

escolaridade (anos de estudo) e estado marital (casado, solteiro, 

separado/divorciado ou viúvo).  

A função cognitiva foi avaliada a partir de um rastreamento em dois estágios 

(teste sequencial). Inicialmente, foi aplicado em todos os idosos, o Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM)16 – (ANEXO E). Caso o idoso apresentasse resultado 

positivo para alteração cognitiva neste teste, era aplicado, em sequência, o teste de 

Figuras (Brief Cognitive Screening Battery-BCSB)17,18,19,20 (ANEXO F). A presença 

de alteração cognitiva foi considerada apenas quando os idosos apresentavam os 

dois testes positivos para a alteração cognitiva17,18,20. Os pontos de corte 

empregados para MEEM foram: 17/18 idosos sem escolaridade, 20/21 indivíduos 

com 1 a 4 anos de escolaridade, 23/24 indivíduos com 5 a 8 anos de escolaridade e 

25/26 indivíduos com 9 anos ou mais de escolaridade19,20. No BCSB, o indivíduo 

com pontuações de 7 ou menos era considerado com triagem positiva para 

alteração cognitiva19. Para os indivíduos que apresentaram alguma alteração 

cognitiva detectada pelos testes de rastreio, o cuidador ou acompanhantes desses, 

responderam às perguntas através do Protocolo FIBRA adaptado que se encontra 

em Alencar (2012).     

As condições médicas foram investigadas com base nos últimos 12 meses. 

Foi investigado se o idoso possuía problemas para dormir; se tinha perda de apetite; 

número de consultas médicas e o número de medicamentos em uso regular. Para 

isso, utilizou-se perguntas pré-estruturadas contidas no Protocolo FIBRA. 

Para identificar a presença de comorbidades e de doenças, era perguntado se 

o idoso tinha o diagnostico recebido por um médico de doenças do coração, 

hipertensão, AVE, diabetes, câncer, doença reumática, doença pulmonar, 

osteoporose, doenças neurológicas, incontinência urinária e incontinência fecal. A 
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História de quedas e hospitalização foi investigada através de perguntas específicas 

contidas no Protocolo da Rede FIBRA, acima mencionado (ANEXO D). 

 

 

2.3 Avaliação da Fragilidade 

 

 

A fragilidade foi avaliada utilizando o critério desenvolvido por Fried et al. 

(2001). As características da fragilidade eram: 1) Perda de peso não intencional de ≥ 

4,5 Kg ou ≥5% do peso corporal em comparação ao ano anterior; 2) Fraqueza 

medida pela força de preensão palmar ajustada ao sexo e ao índice de massa 

corporal; 3) Exaustão avaliada por auto-relato de fadiga, indicado por duas questões 

da Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D); 4) Lentidão da 

marcha medida pelo tempo (em segundos) gasto para percorrer uma distância de 

4,6 metros, ajustado segundo sexo e altura e 5) Baixo nível de atividade física 

medido pelo dispêndio semanal de energia, avaliado pela versão curta do Minnesota 

Leisure Time Activity. Como proposto, indivíduos com três ou mais dessas 

características seriam classificados como frágeis, com uma ou duas características 

como pré-frágeis e sem nenhuma como não frágeis7. 

 

 

2.4 Procedimentos 

 

 

Os idosos participantes do estudo responderam ao questionário em um único 

dia de avaliação, sendo esta repetida após um ano. As avaliações foram presenciais 

e idênticas nas duas ocasiões. As coletas foram realizadas por avaliadores que 

foram treinados com o mesmo instrumento tanto em relação a seu conteúdo, quanto 

a sua aplicação. Para a avaliação dos participantes com alteração cognitiva, o 

cuidador primário do idoso forneceu as informações sobre perda de peso, nível de 

atividade física, exaustão, características sociodemográficas, condições médicas e 

aspectos funcionais através de um questionário adaptado21,22 conforme mencionado 
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anteriormente. Já para o grupo de idosos considerados sem alteração cognitiva, 

segundo a triagem, os próprios idosos responderam às questões.  

 

 

2.5 Análise estatística  

 

 

Foi realizada uma análise descritiva utilizando frequência, medidas de 

tendência central e de dispersão de acordo com as características de cada variável. 

Foi utilizado o programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) 

versão 18.0 para Microsoft Windows®.  
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3 RESULTADOS 

 

 Do total de 207 idosos avaliados na linha de base, 48 foram classificados 

como frágeis, 112 como pré-frágeis e 47 como não frágeis (Tabela 1). Entre os 

idosos frágeis (n=48), a média de idade era 82,33 (±7,13), sendo a maioria mulher 

(n=38; 79,2%) e viúva (n=28; 58,3%). Cerca de  37,5% (n=18) foram classificados 

com baixo peso (IMC<22 Kg/m2).  

As características da amostra estão representadas na Tabela 2. 

Dentre os idosos classificados como frágeis, 60,4% (n=29) tiveram pelo 

menos uma queda no último ano. O componente do fenótipo mais frequente neste 

grupo foi Fraqueza de Preensão Manual 96,6% (n=28), sendo seguido por Lentidão 

da Marcha 65,5% (n=19) e o menos frequente foi Perda de Peso Não Intencional 

55,2% (n=16). Para o grupo de idosos que não caiu, 39,6% dos indivíduos frágeis, o 

critério mais frequente foi Fraqueza de Preensão Palmar 89,5% (n=17), seguido por 

Lentidão da Marcha 84,2% (n=16) e o menos frequente foi Exaustão 31,6% (n=6) 

(Tabela 3). 

Os indivíduos hospitalizados corresponderam a 25 % (n=12) da amostra dos 

indivíduos frágeis. Dentre esses, o critério de fragilidade mais frequente foi  

Fraqueza de Preensão Palmar 83,3% (n=10), seguido por Baixo Nível de Atividade 

Física 75% (n=9) e Lentidão da Marcha 75% (n=9). O componente menos frequente 

foi Perda de Peso Não Intencional 50% (n=6). Os indivíduos que não foram 

hospitalizados corresponderam a 75% (n=36) dos idosos frágeis. Neste grupo o 

marcador mais frequente foi Fraqueza de Preensão Manual 97,2% (n=35), seguido 

por Lentidão da Marcha 72,2% (n=26) e o menos frequente foi Exaustão 41,7% 

(n=15) (Tabela 4). 
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TABELA 1 

Idosos Avaliados na Linha de Base (n=207) 

% porcentagem ; n: número de idosos  

 

TABELA 2 

Características clínicas e demográficas da amostra (n=48) 
 

_______________________________________________________________________________ 

nº: número; %: porcentagem; DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; MEEM: mini exame 
do estado mental; ABVD: atividades básicas de vida diária; AIVD: atividades instrumentais de vida 
diária; AAVD: atividades avançadas de vida diária. 
 

 Linha de Base N(%) 

Total n= 207 idosos 
Frágeis 48 (23,2%) 
Pré-frágeis 112 (54,1%) 

Não-frágeis 47 (22,7%) 

 Frágeis 
 

Total n=48 (23,2%) 
Idade (anos) 82,33 ± 7,13  
Mulheres 
Homens                                                                                

38 (79,2%) 
10 (20,8%) 

Escolaridade (anos) 1,8 ± 0,5 
Estado marital- viúvo 28 (58,3%) 
IMC 
Baixo Peso 
Eutrófico 
Sobrepeso 

 
18 (37,5%) 
14 (29,2%) 
16 (33,3%) 

N°de comorbidades 3,31 ± 1,60 
Alteração cognitiva 28 (58,3%) 
MEEM 17,02 ± 5,43 
Depressão - triagem positiva   25 (52,1%) 
Problemas para dormir 33 (68,8%) 
Perda de apetite 33 (68,8%) 
N° medicações 5,15 ± 2,02 
N° consultas médicas 
ABVD 
Independente para todas as atividades 
AIVD 
AAVD 
“ainda faz” 

8,94 ± 6,29  
 

23 (47,9%) 
15,04 ± 4,35 
 
3,69 ± 1,86 

“deixou de fazer” 3,73 ± 1,81 
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TABELA 3 

Frequência dos critérios de fragilidade encontrados em idosos frágeis que caíram e 

que não caíram. 

 

 
Total 
 

Idosos que Caíram 
 n= 29 

(%) 

Idosos que 
não Caíram 

n= 19 
(%) 

Fraqueza de preensão palmar 96,6% 89,5% 

Lentidão 65,5 % 84,2% 

Exaustão 58,6% 31,6% 

Baixo nível de atividade física 58,6% 73,7% 

Perda de peso não intencional 55,2% 52,6% 

%: porcentagem; n:número de idosos  

 

 

TABELA 4 

Frequência dos critérios de fragilidade encontrados nos idosos que foram 

hospitalizados e não foram hospitalizados 

 

 
Total 

Idosos 
Hospitalizados 

 n= 12 
(%) 

Idosos não 
Hospitalizados 

n= 36 
(%) 

Fraqueza de preensão palmar 83,3% 97,2% 

Lentidão 75 % 72,2% 

Baixo nível de atividade física 75% 61,1% 

Exaustão 66,7% 41,7% 

Perda de peso não intencional 50% 55,6% 

%: porcentagem; n: número de idosos  
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4 DISCUSSÃO 

 

Sendo a hospitalização e as quedas, eventos de grande impacto na 

funcionalidade de idosos11,12, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

frequência dos marcadores de fragilidade propostos por Fried et al (2001) em idosos 

comunitários frágeis que tiveram esses desfechos. Tais marcadores foram descritos 

na literatura como: 1) Perda de Peso Não Intencional, 2) Fraqueza, 3) Exaustão, 4) 

Lentidão da Marcha e 5) Baixo Nível de Atividade Física7. 

A frequência de fragilidade na amostra estudada (23,2%) foi superior à 

encontrada na maior parte dos estudos anteriores7,3,23,24. Isso provavelmente deve-

se ao fato de 79,2% da presente amostra ser do sexo feminino, sendo que estudos 

anteriores mostraram que a frequência de fragilidade em mulheres é superior que o 

encontrado na população geral. Ensrud et al. (2007) observaram uma prevalência de 

fragilidade de 15% em mulheres idosas. Somado a isto, o fato de o presente estudo 

apresentar 58,3% da amostra com alteração cognitiva e 52,1% com triagem positiva 

para depressão, pode reforçar a maior ocorrência de fragilidade entre os indivíduos 

avaliados, pois segundo Rothman et al. (2008), o déficit cognitivo e a depressão são 

potenciais critérios de fragilidade, porque apresentaram associação com três dos 

quatro desfechos estudados e, a magnitude dessas associações foi comparável à 

dos outros critérios analisados. Já a frequência de idosos pré-frágeis (54,1%) foi 

superior à de não-frágeis (22,7%), estando de acordo com a literatura7,3,23. Fried et 

al. (2001) encontraram 46,6% da amostra classificada como pré-frágil e Santos et al. 

(2008) 59,2%. 

No grupo de idosos que apresentaram o desfecho quedas, a fraqueza de 

preensão palmar foi o critério de fragilidade mais frequente. Esse resultado condiz 

com a literatura, pois alguns estudos demonstram que a força de preensão palmar 

apresentou correlação com o índice de quedas, revelando que idosos que caíram 

possuíam menores níveis de força, do que os que não caíram26. Segundo Rothman 

et al. (2008), o critério de fragilidade que  está mais fortemente associado à quedas 

é a Lentidão da Marcha6  que no presente estudo foi o segundo mais frequente.   
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Entre os idosos que foram hospitalizados, os critérios de fragilidade mais 

frequentes foram: Fraqueza de Preensão Palmar seguido de Baixo Nível de 

Atividade Física, este, com a mesma frequência de Lentidão da Marcha. O resultado 

deste trabalho está condizente com a literatura, pois de acordo com Boyd et al. 

(2005), em um estudo de coorte com mulheres idosas, eventos de hospitalização 

nos últimos 6 meses foram fortemente associados com dependência em Atividades 

de Vida Diária. No mesmo estudo, os critérios de fragilidade que mais se 

relacionaram significativamente com o desenvolvimento dessa dependência foram: 

Lentidão da Marcha e Baixo Nível de Atividade Física, porém os autores também 

relatam que a Perda de Peso Não Intencional faz parte dos componentes mais 

significativos, e a Fraqueza de Preensão Palmar não teve relação com a 

dependência nas AVDs e consequentemente com a Hospitalização11, o que difere 

do presente estudo. 

 De acordo com a ordem das frequências dos marcadores de fragilidade 

encontrada neste estudo, pôde-se observar que o marcador Exaustão parece ter 

mais correlação com os desfechos de Queda e Hospitalização. Essa hipótese pode 

ser justificada pelo fato da Exaustão ter se apresentado em último lugar na ordem de 

frequência entre os grupos que não obtiveram os desfechos negativos, enquanto 

sua posição nos grupos de Queda e Hospitalização assumiu o terceiro lugar. Em um 

estudo com idosos frágeis comunitários em 2011, é reportado que o critério 

Exaustão foi um dos fatores discriminantes para o grupo de idosos que relataram 

restringir atividades por medo de cair27, e no mesmo estudo Friedman et al. (2002), 

citado por Dias et al. (2011), os autores relatam que “o medo de cair e a queda são 

fatores preditores entre si, assim, um indivíduo que apresenta um desses desfechos 

está em alto risco de desenvolver o outro”. Porém, na literatura não foram 

encontrados estudos que justifiquem o fato de o critério Exaustão se relacionar com 

o desfecho de Hospitalização11. Boyd et al. (2005) descreve que o critério  Exaustão 

foi um dos únicos que não teve relação com a dependência nas Atividades de Vida 

Diária (AVDs) e como consequência com a Hospitalização, pois o mesmo estudo 

afirma uma correlação entre dependência nas AVDs e Hospitalização11 , como foi 

descrito anteriormente. Apesar de alguns dados terem sido comprovados pela 

literatura, não é possível inferir sobre causalidade entre as variáveis analisadas 

devido ao tipo e delineamento do presente estudo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Através da análise dos resultados deste estudo, pôde-se observar que a 

Fraqueza de Preensão Manual, o Baixo Nível de Atividade Física e a Lentidão da 

Marcha são os critérios de fragilidade que foram mais frequentes na amostra 

avaliada. Como este estudo é transversal e descritivo, não se pode inferir sobre 

causalidade entre as variáveis estudadas. No entanto, é de grande importância 

compreender o perfil de idosos considerados frágeis e, portanto, podem apresentar 

riscos de desfechos adversos à saúde, como as quedas e a hospitalização. Tendo 

em vista, a relação e a frequência de cada critério de fragilidade com estes 

desfechos apresentados no presente trabalho e associados com outras pesquisas 

sobre o tema, é papel do Fisioterapeuta estar cada vez mais apto a desenvolver  

estratégias de tratamento e prevenção focadas nos aspectos mais relevantes para 

manutenção da funcionalidade do idoso frágil. 

 Apesar de não existir até o momento algum tratamento específico para a 

síndrome de fragilidade, a realização periódica de uma avaliação geriátrica global 

por uma equipe multidisciplinar pode ajudar a retardar o declínio funcional e assim 

diminuir o índice de quedas e hospitalização, alterando positivamente as taxas de 

morbimortalidade para esta parcela de população.  
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ANEXO A 

Escala Clínica de Demência 
ESCALA 
CLÍNICA 
DE 
DEMÊNCIA 

Saudável Demência 
duvidosa 

Demência 
leve 

Demência 
moderada 

Demência 
Grave 

CDR 0 CDR 0,5 CDR 1 CDR 2 CDR 3 

Memória 

Não há perda 
de memória. 
Esquecimento 
esporádico. 

Esquecimento 
freqüente; 
lembrança 
parcial de 
eventos; 
esquecimento 
benigno. 

Perda leve de 
memória, mais 
marcada para 
eventos 
recentes; 
déficit interfere 
com o 
cotidiano. 

Perda 
importante da 
memória; 
informações 
bem aprendidas 
permanecem; 
informações 
novas são 
perdidas 
rapidamente. 

Perda grave 
de memória; 
somente 
fragmentos 
de memória 
persistem. 

Orientação Orientação 
plena. 

Orientação 
plena; 
pequena 
dificuldade 
para relação 
de tempo. 

Alguma 
dificuldade de 
orientação 
temporal; 
orientado para 
lugares e 
relações 
pessoais, mas 
pode 
apresentar 
desorientação 
geográfica. 

Usualmente 
orientado no 
tempo; por 
vezes para 
lugares. 
comprometi- 
mento da 
relação 
temporal. 

Orientado 
somente 
para 
pessoas. 

Resolução de 
Problemas - 
Juízo Crítico 

Resolução 
adequada dos 
problemas 
diários; crítica 
satisfatória 
em relação ao 
desempenho 
pregresso. 

comprometi- 
mento ou 
dificuldade 
para 
solucionar 
problemas, 
similaridades 
e diferenças. 

Dificuldade 
leve no manejo 
de problemas 
complexos; 
juízo crítico 
social 
usualmente 
mantido. 

Inaptidão grave 
na solução de 
problemas, 
similaridades, 
diferenças; 
juízo crítico 
social 
usualmente 
comprometido. 

Falta de 
aptidão para 
a solução de 
problemas. 

Atividades 
comunitárias 

Desempenho 
autônomo no 
trabalho, 
compras, 
negócios, 
clubes e 
associações. 

Alterações 
leves na 
resolução de 
problemas 
comunitários. 

Incapaz de 
exercer 
atividades 
comunitárias 
de forma 
independente, 
apesar de 
envolvimento 
parcial; pode 
parecer normal 
em análise 
superficial. 

Sem 
capacidade 
para assumir 
atividades fora 
do domicílio. 
Aparenta estar 
em condições 
de assumir 
tarefas fora do 
domicílio. 

Sem 
capacidade 
para assumir 
atividades 
fora do 
domicílio. 

Lazer - 
Domicílio 

Sem 
comprometi- 
mento. 

Sem 
comprometi- 
mento ou 
perturbações 
ocasionais. 

comprometi- 
mento leve, 
mas 
consistente de 
atividades no 
domicílio; 
funções mais 
complexas são 
evitadas ou 
abandonadas. 

Preservação de 
atividades 
simples, 
interesses 
restritos e com 
pouca 
perseverança. 

Não exerce 
atividades 
significativas 
em casa, 
fora de seu 
quarto. 

Cuidado 
Pessoal 

Plenamente 
preservado. 

Plenamente 
preservado. 

Necessita 
auxílio 
ocasional. 

Requer auxílio 
para vestir-se e 
para a higiene 
pessoal. 

Requer muito 
auxílio para 
cuidados 
pessoais; por 
vezes 
incontinente. 
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ANEXO B 
Parecer da COEP 
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ANEXO C 

Parecer do Hospital das Clínicas- UFMG 
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ANEXO D 

Protocolo Padronizado pela Rede de Estudos sobre Fragilidade em Idosos 
Brasileiros - FIBRA 
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ANEXO E 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
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ANEXO F 
Teste de Figuras (Brief Cognitive Screening Battery-BCSB) 

 
 
 Percepção Visual e Nomeação 
 
Mostre a folha abaixo contendo as 10 figuras e pergunte: "que figuras são estas?" 
 
Percepção visual correta: .........................................................................................(      ) 
 
Nomeação correta: ....................................................................................................(      ) 
 
Memória Incidental (MI) ..........................................................................................(      ) 
 
Esconda as figuras e pergunte: "que figuras eu acabei de lhe mostrar?" 
 
Memória Imediata (MI1) ..........................................................................................(      ) 
Mostre as figuras novamente durante 30 segundos dizendo: "Olhe bem e procure memorizar esta figuras" (Se 
houver déficit visual importante, peça que memorize as palavras que você vai dizer; diga os nomes dos objetos 
lentamente, um nome/segundo; fale a série toda duas vezes.) 
Memória Imediata 2 (MI2) ........................................................................................(      ) 

 
 
Fonte: 
http://www.profamilia.ufmg.br/bhvida/mod02/med/topicos_especiais/saude_idoso/curso_saudeidoso_t
estecognitivos.php b 

http://www.profamilia.ufmg.br/bhvida/mod02/med/topicos_especiais/saude_idoso/curso_saudeidoso_testecognitivos.php
http://www.profamilia.ufmg.br/bhvida/mod02/med/topicos_especiais/saude_idoso/curso_saudeidoso_testecognitivos.php

