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RESUMO 

O evento de queda é definido como o deslocamento não intencional do corpo 
para um nível inferior à sua posição inicial, com a incapacidade de correção em 
tempo hábil, determinado por circunstancias multifatoriais que comprometem a 
estabilidade postural. A síndrome da fragilidade é caracterizada por uma 
reserva homeostática reduzida, diminuição da capacidade fisiológica do 
organismo de resistir a estresses internos e externos. A queda é agregada ao 
modelo de fragilidade como um subciclo desse, representando-se como um 
marcador de falha neste sistema complexo. Portanto, o objetivo desse estudo 
foi comparar idosos não frágeis e pré-frágeis quanto ao risco fisiológico de 
quedas, número de ocorrência, auto eficácia em evitar quedas e algumas 
condições clínicas e demográficas. Além disto, objetivou-se verificar a 
associação entre ser pré-frágil e as mesmas variáveis investigadas acima. 
Trata-se de um estudo de caráter observacional exploratório transversal, no 
qual participaram 57 idosos residentes em Belo Horizonte, com idade a partir 
de 65 anos. O fenótipo de fragilidade, quedas, auto eficácia relacionada às 
quedas, aspectos clínicos, funcionais e sócio demográficos foram avaliados. A 
comparação entre grupos foi por meio do teste de Mann-Whitney. A associação 
entre as variáveis foi por meio do teste de correlação de Spearman. Nível de 
significância considerado foi de 5% com intervalo de confiança de 95%. Trinta e 
três idosos foram classificados como não frágeis (NF) e 24 como pré-frágeis 
(PF). Na comparação entre os grupos houve diferença entre as variáveis 
analisadas (p< 0,05), exceto idade, escolaridade, número de medicamentos e 
índice de massa corpórea (p> 0,05). Considerando a análise de correlação, 
houve associação fraca a moderada, significativa, do estado de pré-fragilidade 
com a auto-eficácia em evitar quedas, mobilidade/ equilíbrio, risco fisiológico 
para quedas, sintomas depressivos e número de comorbidades. Da mesma 
forma, idosos pré-frágeis estavam em piores condições funcionais. Estes 
resultados apontaram para a necessidade de desenvolver programas 
preventivos, para esta população, assim como mecanismos de identificação do 
estado de pré-fragilidade em todos os níveis de atenção à saúde.  
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ABSTRACT 

The event of falling is defined as a non willing displacement of the body to an 
inferior position in relation to the start position, showing inability to adjust in a 
timely manner. This event is determined by multi factorial circumstances which 
compromise the postural stability. The frailty syndrome is characterized by a 
reduced homeostatic reserve, reduced physiological capacity of the system to 
withstand internal and external stress. Falling is associated to the frailty model 
as a subcicle of this one, presented as a flaw of this complex system. 
Therefore, the goal of this study was to compare non-frailty elderly and pre 
frailty elderly in regards of the physiological risk of falling, number of events, self 
efficacy in fall prevention and some clinical and demographic conditions. In 
addition, another goal was to verify the correlation in being a pre frailty elderly 
and the same variables studied above. This is an exploratory observational 
transversal study, with 57 elderly living in Belo Horizonte, with a minimum age 
of 65 years. The frailty phenotype, falls, self efficacy related to falls, clinical, 
functional and socio demographic aspects were evaluated. The Mann-Whitney 
test was used to compare the groups. The Spearman correlation test was used 
to associate the variables. The significance level adopted was 5% with a 
confidence interval of 95%.  In regards of the frailty phenotype, 33 elderly were 
classified as non frail and 24 as pre frail. Comparisons between groups showed 
differences among the analyzed variables (p< 0,05), except for age, schooling, 
number of medications and body mass index (p>0,05). Considering the 
association analysis, there was a weak to moderate correlation, but significant, 
of the intermediate frailty state with the self efficacy to avoid falls, 
mobility/balance, physiological risk of falls, depressive symptoms and amount of 
comorbidities. So, pre frail elderly were in worse functional conditions. These 
results show the need to develop preventive measures, to this population, as 
identification strategies to verify the pre frail state in all levels of health attention. 

 

Keywords: Fragility. Elderly. Falls risk. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Envelhecimento Populacional  

Nos países em desenvolvimento a população vem passando por um processo 

de envelhecimento, aumentando o número de idosos. Segundo Carneiro et al. 

(2013) esse envelhecimento populacional é consequência de uma mudança na 

pirâmide etária tendo como resultado o aumento proporcional de idosos em 

relação à população. Essa transição demográfica decorre da diminuição das 

taxas de fecundidade e mortalidade, e, por consequência torna os grupos 

etários mais jovens, menos expressivos no total da população (CARNEIRO et 

al., 2013). 

Estimativas levantadas pelo Banco Mundial em 2011 apontaram que nos 

próximos 40 anos a população idosa brasileira irá crescer a uma taxa de 3,2% 

ao ano, sendo que a população absoluta crescerá a uma taxa de 0,3%. Além 

disso, em 2050, calcula-se que o percentual da população acima de 60 anos 

corresponderá a cerca de 30% das pessoas no país. Esse envelhecimento se 

deve a diversos fatores como: aumento da expectativa de vida para 74 anos 

(IBGE, 2008), diminuição do índice de mortalidade, que vem caindo devido aos 

avanços da medicina; melhora da qualidade de vida; maior acesso às 

informações sobre a saúde, possibilitando ao indivíduo o autocuidado 

(CARNEIRO et al., 2013). 

Economicamente, o crescimento da razão de dependência idosa expressa 

menos pessoas em idade ativa para financiar pessoas em idade inativa. No 

momento atual existem dez pessoas em atividade para cada idoso no Brasil 

(CARNEIRO et al., 2013). Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 2050, essa proporção diminuirá de um idoso dependente para cada três 

pessoas em idade ativa, superando a média mundial estimada para países com 

nível de renda semelhante ao do Brasil. Desta forma, haverá um contingente 

maior de idosos no futuro, elevando as despesas com serviços de saúde, 

mesmo que os gastos per capita se mantenham constantes (CARNEIRO et al., 

2013). 

O aumento na expectativa de vida altera o perfil de doenças que acometem os 

idosos, o que tem como resultado diferentes tipos de serviços utilizados. É 

natural que com o envelhecimento ocorra uma diminuição progressiva das 
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respostas adaptativas do corpo do idoso em relação ao meio ambiente, 

tornando as doenças crônicas mais predominantes na população (SAAD, 

1990), que podem estar relacionadas com disfunções e/ou algum nível de 

dependência, requerendo acompanhamento contínuo (NASRI , 2008). 

 

1.2 Fragilidade 

No envelhecimento ocorrem modificações morfológicas, funcionais, 

bioquímicas e psicológicas e maior predomínio de processos patológicos, que 

aumentam a incapacidade de gerenciamento de fatores fisiológicos, sociais e 

de renda (CABERLON et al., 2015). O envelhecimento ocasiona uma maior 

vulnerabilidade a fatores intrínsecos e extrínsecos, que tornam os idosos 

propensos ao maior risco de morbimortalidade (CABERLON et al., 2015). 

Dentre os fatores intrínsecos estão a presença de doenças associadas; 

reduções das funções visuais, controle postural; alterações osteoarticulares, 

vestibulares; transtornos cognitivos e diminuição da coordenação motora. Os 

fatores extrínsecos referem-se ao que pode ser um facilitador para a ocorrência 

de quedas como o tipo de piso, baixa iluminação, presença de escadas, 

tapetes no ambiente domiciliar, ausência do uso de tapetes antiderrapantes no 

banheiro, uso de transporte público, ou condições das vias públicas (JAHANA 

et al., 2007).  

Nesse contexto, pode ocorrer a síndrome da fragilidade. Esta tem sido 

conceituada com uma reserva homeostática reduzida, diminuição da 

capacidade fisiológica do organismo de resistir a estresses internos e externos.  

E ainda a fragilidade compromete a independência do indivíduo e aumenta o 

índice de problemas de saúde que podem acometer a população idosa (LANA 

et al., 2014).  

Segundo Hogan et al. (2003), a síndrome de fragilidade é caracterizada pela 

dependência nas atividades de vida diária (AVD); nasv atividades instrumentais 

de vida diária (AIVD); suscetibilidade às comorbidades e às quedas e ao 

estado patológico agudo e crônico de algumas condições associadas. Assim, 

para diagnóstico e para identificar um perfil de fragilidade, utiliza-se de forma 

mais comum o fenótipo de Fried et al. (2001). Desta forma, a fragilidade pode 

ser identificada devido à perda de peso corporal, baixo nível de atividade física, 

falta de motivação e/ ou exaustão, baixa força de preensão palmar e de 
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velocidade de marcha (FRIED et al., 2001). Os idosos são classificados como 

frágeis, quando apresentam três ou mais dos componentes citados positivos, 

são pré-frágeis, quando apresentam um ou dois destes componentes e, não-

frágeis, quando não apresentam qualquer dessas características (SILVA et al., 

2009). 

Segundo Faria et al. (2016) pesquisaram a hipótese dos estágios da fragilidade 

serem dinâmicos e, verificaram se um indivíduo migra entre os estágios frágil, 

pré-frágil e não frágil. Foi observado que as transições são constantes ao longo 

do tempo, provando ser uma característica dinâmica. Essa dinâmica tende a 

ocorrer do sentido de não frágil para o estágio de fragilidade, como 

consequência do agravamento dos sistemas fisiológicos humanos com o 

avanço da idade, sendo recomendado uma observação constante dos idosos. 

A possibilidade de ocorrer essa progressão ao estágio anterior é maior quando 

há a reversão ou resolução de patologias que agravam o estado de saúde, 

como a depressão, incontinência urinária e obesidade (FARIA et al., 2016). 

Neste contexto, visto que a fragilidade é uma síndrome multifatorial apta de 

tolerar intercessão das condições de saúde de acordo com a situação do 

indivíduo, é fundamental averiguar o comportamento das variáveis associadas 

ao quadro ao longo do tempo (FARIA et al., 2016). Por outro lado a síndrome 

de Fragilidade tem sido apontada como preditor de eventos adversos na saúde 

do idoso, principalmente aumentando o risco de incapacidade, 

institucionalização, quedas e morte.  

 

1.3 Quedas 

Com o avanço da idade acontecem alterações ocasionadas por morbidades 

associadas que afetam os variados sistemas do organismo responsáveis pelo 

equilíbrio, marcha, locomoção e mobilidade, levando ao aumento do risco de 

quedas em idosos (CABERLON et al., 2015).  Dentre as variadas definições de 

quedas, Jahana et al. (2007) definiram quedas como um evento não 

intencional, que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para 

um nível mais baixo em relação à sua posição inicial. Da mesma forma, os 

autores definiram que queda é o deslocamento não intencional do corpo para 

um nível inferior à sua posição inicial, com a incapacidade de correção em 

tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a 
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estabilidade postural (JAHANA et al., 2007). E ainda, Caberlon et al. (2015) 

afirmaram que a queda só ocorrerá se estiverem presentes duas condições: 

perturbação do equilíbrio e falência por parte do sistema de controle postural 

para compensar essa perturbação (CABERLON et al. 2015). 

Dependendo da fragilidade do idoso, maior é a susceptibilidade a quedas 

aumentando a probabilidade de fraturas e sua gravidade, sendo a de fêmur a 

de maior prevalência, seguida do trauma de rádio e de clavícula. As fraturas 

provocam incapacidade funcional devido à dor, reduzindo sua mobilidade, 

possível restrição ao leito, e assim levam a complicações como úlceras por 

pressão, disfunções respiratórias e urinárias (JAHANA et al. 2007). As cirurgias 

podem ser necessárias para reparo das fraturas mais graves, podendo ter 

consequências maiores como levar o idoso a um estado de imobilidade, 

causando declínio das funções musculares e agravando seu estado de saúde 

(JAHANA et al. 2007). 

Sabe-se que com o avançar da idade as quedas passam a ser mais frequentes 

chegando acima dos 50% quando considerados indivíduos de 90 anos ou mais 

(JAHANA et al., 2007). Essa prevalência chega a 42%, de acordo com a faixa 

etária, sendo maior entre as mulheres, devido a maior expectativa de vida, 

aumentando as comorbidades e vulnerabilidade deste extrato da população 

(JAHANA et al. 2007). As quedas nos idosos tornam-se um caso de saúde 

pública devido às consequências biopsicossociais, os custos assistenciais e o 

alto índice de mortalidade (JAHANA et al. 2007). Outro fenômeno associado às 

quedas é o medo de cair. Na sua presença, pode causar comprometimento 

funcional, restrições sociais, baixa autoestima e depressão no idoso (JAHANA 

et al. 2007). 

 

1.4 Justificativa 

As quedas e fragilidade aumentam sua relação no processo do 

envelhecimento, apresentando maiores eventos de estresse como o 

comprometimento do equilíbrio e do estado cognitivo. Estas alterações ocorrem 

devido às mudanças fisiológicas, como limitações e instabilidade na amplitude 

de movimento nos membros inferiores interferindo na marcha do idoso, 

diminuição dos reflexos, dos movimentos rítmicos automatizados e dos 

movimentos voluntários. Além disto, ocorre comprometimento da interpretação 



10 
 

do sistema nervoso dos sinais sensórios motores responsáveis por manter a 

estabilidade (FHON et al., 2016).  

Entretanto, esta relação pode caracterizar-se da mesma forma mediante 

condições intrínsecas à fragilidade e as quedas, elaborando inferências 

teóricas conforme a origem multifatorial e complexa de ambas, que 

transformam as relações de associação e predição (WALSTON et al., 2006). 

Nessa conjuntura, a queda é agregada ao modelo de fragilidade como um 

subciclo desse, representando-se como um marcador de falha neste sistema 

complexo (NOWAK; HUBBARD, 2009). Sendo assim, uma maneira de 

averiguar as relações entre quedas e fragilidade seria a investigação a cerca 

das situações associadas às quedas em populações, com e sem condições de 

fragilidade. Desse modo, a necessidade referente à saúde do idoso merece 

atenção acentuada, principalmente àquelas susceptíveis de prevenção e 

intervenção, estabelecendo-se em modo inevitável de mortalidade e morbidade 

como a fragilidade, quedas e medo de cair (CLEGG et al., 2013).  

Assim, perante a restrita relação entre quedas, senso de auto eficácia para 

evitar quedas e a relação destas com a fragilidade em idosos, do mesmo modo 

que a destacada importância destes temas na saúde dos idosos, torna-se 

necessário a realização de estudos que explorem estes temas. Acredita-se que 

os resultados desse estudo poderão auxiliar na orientação de políticas públicas 

e práticas clínicas, seja na prevenção, promoção e intervenção nestas 

condições de saúde. 

 

1.5  Objetivo 

1.5.1 Objetivo geral 

Analisar o risco de quedas em idosos comunitários classificados na síndrome 

de fragilidade.   

 

                1.5.2 Objetivo específico  

Comparar idosos não frágeis e pré-frágeis quanto ao risco fisiológico de 

quedas, auto eficácia em evitar quedas e algumas condições clínicas e 

demográficas. 

Verificar a associação entre ser pré-frágil e as mesmas variáveis investigadas 

acima.  
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2  MATERIAL E MÉTODO 

2.1  Tipo de estudo        

Trata-se de um estudo de caráter observacional exploratório transversal, parte 

do projeto Multicêntrico “Perfil clínico-funcional dos idosos comunitários dos 

municípios de Belo Horizonte, Alfenas e Diamantina”, com parceria entre a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL) e Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE 14129513.7.1001.5149). Para 

este estudo foram utilizados apenas parte dos dados do polo UFMG – Belo 

Horizonte. 

  

2.2 Amostra 

Amostra não probabilística recrutada em um centro de Referência do Idoso de 

Belo Horizonte, no ano de 2013 a 2015. Participaram idosos com idade a partir 

de 65 anos, sem distinção de sexo, raça e/ou classe social e que aceitaram 

participar do estudo assinando o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). 

Foram excluídos os idosos com alterações cognitivas encontradas por meio do 

Mini exame do Estado Mental (MEEM), de acordo com pontos de corte de 

acordo com a escolaridade preconizados por Bertolucci et al. (1994); idosos 

com incapacidades de locomoção com ou sem auxílio na marcha; dor ou 

limitações que inviabilizassem a realização dos testes; doenças ou sequelas 

neurológicas.  

 

3.Instrumentação 
 

3.1 Dados Sócio-clínico-demográficos 

Utilizou-se um questionário, formulado pelos pesquisadores, contendo dados 

como idade, estado civil, cor ou raça, escolaridade e renda familiar. E ainda, 

foram coletadas informações relativas as condições clínicas, funcionais, e 

hábitos de vida, como realização de atividade física, presença de 

comorbidades e a ocorrência ou não de quedas nos últimos seis meses. Neste 
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caso, a informação foi auto-relatada, considerando a possibilidade “sim ou 

não”. 

 

3.2 Classificação da Fragilidade 

Os idosos foram classificados em relação à síndrome da fragilidade de acordo 

com Fried et al. (2001;2004). Utilizou-se os cincos critérios propostos pelos 

autores: perda de peso não intencional, baixa motivação, velocidade de 

marcha, força de preensão palmar e atividade física. Aqueles que não 

demonstraram nenhum critério foram classificados como não frágeis, aqueles 

com um ou dois critérios positivos como pré frágeis, e mais de três critérios, 

frágeis. (FRIED et al. 2001;2004). Na amostra pesquisada não houve idosos 

classificados como frágeis. 

 

3.3 Risco fisiológico de quedas  

O Physiological Profile Assessment (PPA) é composto por duas versões, uma 

longa e outra curta, ambas fornecendo a mesma pontuação global de risco de 

quedas. Nesse estudo utilizou-se a versão curta, composta por cinco testes: 

sensibilidade ao contraste, propriocepção, força muscular de extensão de 

joelho, tempo de reação da mão e oscilação corporal. Tais itens foram 

considerados os mais importantes para diferenciar os caidores dos não-

caidores na comunidade (LORD et al., 2003). 

Um programa de software foi desenvolvido para avaliar a performance do 

individuo em relação a uma base de dados normativa obtidos a partir de 

estudos em larga escala.  O software gera um relatório de avaliação que inclui 

quatro componentes: um gráfico indicando um escore do risco de quedas 

individual, um perfil das performances em cada teste, uma tabela indicando o 

desempenho do indivíduo de acordo com valores normativos para cada faixa 

etária, um relatório escrito explicando os resultados e com recomendações 

para melhora dos déficits identificados (LORD et al., 2003). 

O PPA é formado por cinco testes, começando pela sensibilidade ao contraste 

que é avaliada usando o Melbourne Edge Teste, composta por um cartão com 

20 círculos com bordas de contraste reduzido progressivamente e a variável de 

orientação é a direção desta borda. Este teste usa um método de escolha 

obrigatória entre quatro opções. As bordas são apresentas nas seguintes 
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orientações: horizontal, vertical, 45 graus para a direita e 45 graus para a 

esquerda. Um cartão com as possíveis escolhas é apresentado ao sujeito 

durante as instruções e o teste prossegue com a identificação da orientação de 

cada círculo até que haja erro. O último círculo identificado corretamente é 

registrado (LORD et al., 2003). 

A propriocepção é medida pela habilidade dos indivíduos em alinhar seus 

membros inferiores dos dois lados de um painel de acrílico transparente 

marcado como num transferidor, em ângulos. A performance é avaliada 

medindo o quão próximo os sujeitos conseguiram alinhar os hálux. Marca-se o 

centro do aspecto medial dos hálux ou ponto medial das articulações dos 

metatarsos com uma caneta para ser o ponto de referência (LORD et al., 

2003).  

A força muscular é medida com um dinamômetro digital preso à perna do 

sujeito por uma cinta fechada com velcro. A força dos extensores de joelho é 

medida com o sujeito sentado em uma cadeira alta padronizada com uma cinta 

ao redor da perna, 10 cm acima a articulação do tornozelo e, os quadris e 

joelhos posicionados a 90 graus. Em três tentativas o sujeito tenta puxar a cinta 

com o máximo de força por dois a três segundos e a maior força é registrada 

(LORD et al., 2003). 

O tempo de reação no PPA é avaliado em milissegundos usando um 

cronômetro e uma luz como estímulo e a depressão de um botão pelo dedo 

como resposta. O cronômetro possui um atraso variável de 1 a 5 segundos 

para remover qualquer influência que o sujeito tenha ao ver o avaliador 

pressionar o botão de início do teste. Um mouse de computador modificado é 

utilizado como estímulo visual e botão de resposta. São feitas cinco tentativas 

de teste e depois 10 tentativas experimentais (LORD et al., 2003). 

O teste de equilíbrio mede a oscilação postural usando um oscilômetro que 

mede o deslocamento corporal no nível da cintura do sujeito. O equipamento 

consiste de uma haste de 40 cm com uma caneta posicionada na vertical na 

ponta desta. A haste é colocada no sujeito por uma cinta e se estende 

posteriormente. Enquanto o sujeito tenta ficar o mais imóvel possível por 30 

segundos, a caneta registra a oscilação em uma folha de papel milimetrado 

presa a uma mesa padronizada de altura ajustável. O teste é feito com o sujeito 
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de olhos abertos de pé em um tapete de espuma emborrachada com 15 cm de 

altura (LORD et al., 2003). 

 

3.4 Mobilidade/ equilíbrio 
O Timed Up and Go (TUG) é um teste que proporciona uma análise dinâmica 

de fatores como potência muscular, velocidade de marcha, agilidade e 

equilíbrio dinâmico. Tem como objetivo avaliar a mobilidade e o equilíbrio 

funcional, aproximando de situações do cotidiano como sair de um ônibus ou 

levantar-se a tempo para ir ao banheiro ou atender o telefone (PODSIADLO; 

RICHARDSON, 1991). 

No teste é contabilizado o tempo que o indivíduo realiza a tarefa de levantar de 

uma cadeira, caminhar 3 metros, virar, retornar à cadeira e sentar novamente. 

O idoso inicia a partir da posição com as costas apoiadas na cadeira, mãos 

sobre as coxas e os pés apoiados no chão.  A cronometragem é iniciada após 

o sinal de partida e interrompida somente quando o idoso voltar a se sentar 

com as costas apoiadas na cadeira (KARUKA et al., 2011). É lembrado ao 

participante de que este é um teste de tempo e que o objetivo é caminhar o 

mais rápido possível (sem correr) (PEDROSA et al., 2009). 

O tempo de realização da tarefa esperado para um adulto saudável, 

independente e que não apresente risco de quedas é de até 10 segundos. 

Entre 10,1 a 20 segundos considera-se aqueles com dependência parcial e 

com baixo risco de quedas. Um tempo superior a 20,1 segundos é indicativo de 

um déficit importante de mobilidade e alto risco de quedas. Os mesmos autores 

determinam um desempenho de até 12 segundos como tempo normal de 

realização do teste para idosos comunitários (KARUKA et al., 2011). 

O TUG é considerado como um instrumento de fácil aplicação e possível de 

reprodução com idosos na prática clínica para o rastreio de quedas 

(MARTINEZ et al., 2009). 

 

3.5 Auto eficácia em evitar quedas 

O Falls Efficacy Scale-International-Brasil (FES-I) é uma versão adaptada e 

validada por Camargos et al.. (2010) que por meio de uma entrevista avalia o 

medo de cair em 16 atividades diárias distintas. Cada atividade proposta 

apresenta quatro possíveis respostas com pontuações de um a quatro. 
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Segundo Pinheiro (2016) o escore total pode ser interpretado como a 

preocupação em sofrer quedas durante a realização das atividades específicas 

do questionário sendo que até 16 pontos indica despreocupação; até 32 

pontos, leve preocupação em cair; até 48 pontos, preocupação moderada e até 

64 pontos, preocupação extrema (PINHEIRO et al., 2016). 

Os participantes foram instruídos a responder às questões baseando-se em 

como normalmente realizavam as atividades e, no caso de o indivíduo não 

realizar determinada atividade, deveria respondê-la como se imaginava 

realizando-a (REZENDE et al., 2010). 

A escolha dessa escala como instrumento para medir a auto eficácia em evitar 

as quedas, em idosos da comunidade, fundamentou-se em suas propriedades 

de medida, como consistência interna (a-Cronbach=0,96) e confiabilidade 

teste-reteste (ICC=0,96) (PINHEIRO et al., 2016). 

 

3.6. Análise Estatística 

Os dados foram apresentados por meio de média, desvio padrão e frequências. 

A normalidade dos dados foi por meio do teste de Shapiro-Wilk. A comparação 

entre grupos foi por meio do teste de Mann-Whitney. A associação entre as 

variáveis foi por meio do teste de correlação de Spearman. As análises 

estatísticas dos dados consideraram um nível de significância de 5% com 

intervalo de confiança de 95%.  
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4  RESULTADO 
Participaram do estudo 57 idosos (71,9 ± 5,1 anos), sendo a maioria mulheres 

(87,5%), casadas (37,5%) e de raça branca (42,9%). As demais características 

da amostra total encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas da amostral total (n= 57) 

 
Quando analisados pelo fenótipo de fragilidade, 33 (57,9%) idosos foram 

classificados como não frágeis (NF) e 24 (42,1%) como pré-frágeis (PF). Na 

comparação entre os grupos houve diferença entre as variáveis analisadas  

(p< 0,05), exceto idade, escolaridade, número de medicamentos e índice de 

massa corpórea (p> 0,05) (Tabela 2). 

 
 
Tabela 2. Média e desvio padrão das variáveis analisadas e valores da 
diferença estatística, considerando as comparações dos grupos de idosos não 
frágeis e pré-frágeis. 
 
 Não-Frágeis  

(n= 33) 
Pré-Frágeis  

(n= 24) 
 

Valor p 
Idade, anos, média (DP) 71,6 (4,83)  72,5 (5,5)  0,51 
Escolaridade, anos, média (DP) 7,4 (4,0)  6,3 (4,3)  0,34 
Comorbidades, número, média (DP) 1,9 (1,4)  3,2 (1,9)  0,01* 
Medicamentos, número, média (DP) 3,5 (2,7)  3,9 (2,7)  0,51 
Depressão, escore, média (DP) 1,7 (1,8)  4,0 (3,7)  0,01* 
IMC, Kg/m2, média (DP) 27,5 (5,1)  27,9 (3,4)  0,67 
FESI, escore, média (DP) 20,4 (3,2)  23,3 (5,2)  0,03* 

Variáveis 
Sexo 
     Homens, número (%) 

 
7 (12,5) 

 

     Mulheres, número (%) 49 (87,5)  
Estado civil 
     Casados, número (%) 

 
21 (37,5) 

 

     Viúvos, número (%) 17 (30,4)  
     Solteiros/ Divorciados, número (%)  18 (32,1)  
Raça 
     Brancos, número (%) 

 
24 (42,9) 

 

     Negros, número (%) 6 (10,7)  
     Outros, número (%) 
Índice de massa corpórea, Kg/m2, média (DP) 
Medicações, média número (DP) 
Comorbidades, média número (DP) 
Anos de escolaridade, média número (DP) 

26 (46,4) 
27,6 (4,4) 
3,7 (3,7) 
2,4 (1,7) 
6,9 (4,1) 

 



17 
 

TUG, segundos, média (DP) 10,1 (2,0)  11,9 (2,5)  0,01* 
PPA, escore, média (DP) 0,2 (0,8)  0,7 (0,9)  0,04* 
IMC = índice de massa corpórea, FES-I = Falls Efficacy Scale-International; TUG = Timed up 
and go; PPA = Physiological Profile Assessment; * diferença significativa 
 
 
Considerando a análise de correlação, houve associação fraca a moderada, 

positiva, significativa, do estado de pré-fragilidade com a auto-eficácia em 

evitar quedas, mobilidade/ equilíbrio, risco fisiológico para quedas, sintomas 

depressivos e número de comorbidades (Tabela 3). Demais análises não foram 

significativas (p> 0,05). 

 
Tabela 3. Valor da associação e significância do estado de pré-fragilidade com 
as variáveis analisadas 
 
 FES-I 

rho (p) 
PPA 

rho (p) 
TUG 

rho (p) 
Sintomas 

depressivos 
rho (p) 

Comorbidades 
rho (p) 

Pré- 
fragilidade  

0,29 
(0,03) 

0,28 
(0,03) 

0,36 
(0,01) 

0,42  
(0,01) 

0,36  
(0,01) 

 FES-I = Falls Efficacy Scale-International; TUG = Timed up and go; PPA = Physiological 
Profile Assessment 
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5 DISCUSSÃO 
 
Este estudo teve como objetivo comparar idosos não frágeis e pré-frágeis 

quanto ao risco fisiológico de quedas, auto eficácia em evitar quedas e 

algumas condições clínicas e demográficas. Assim como, se propôs a verificar 

a associação destas variáveis com o estado de pré-fragilidade. Os resultados 

mostraram que os idosos pré-frágeis apresentavam pior desempenho em 

relação às variáveis analisadas e, que estas se associaram ao estado de pré-

fragilidade. 

A classificação de fragilidade usada seguiu os critérios propostos por Fried et 

al. (2001;2004), demonstrando que a maioria dos idosos avaliados eram não-

frágeis (57,9%). A pré-fragilidade tem sido apontada como prevalente em 

diversas populações, como o encontrado por Neri et al. (2013) que demonstrou 

uma frequência de 51,8% de pré-frágeis, em uma amostra de 3.478 idosos 

comunitários brasileiros. Da mesma forma, outros estudos demonstraram a 

tendência em encontrar um maior percentual de pré-fragilidade (VIEIRA, 2013). 

Os resultados demonstrados aqui sinalizam nesta mesma direção, modificando 

um grande percentual de pré frágeis, apesar de não serem a maioria. 

Pequenas diferenças podem estar relacionadas com características específicas 

desta população, principalmente a idade.  

Ao comparar o risco fisiológico de quedas entre idosos não frágeis e pré-

frágeis, neste estudo, aqueles em pré-fragilidade apresentaram-se em maior 

risco. As quedas são constantemente relacionadas à fragilidade, sendo 

consideradas como um subciclo do modelo de fragilização, tendo potencial 

para iniciar e ou aumentar esta síndrome, caracterizando-se como um 

marcador imperfeito neste sistema complexo. 

 Aparentemente, a fragilidade amplia o risco de quedas e as condições 

decisivas de alguns índices de fragilidade agregados a esta condição como a 

sarcopenia, baixo peso, reduzida atividade física e déficit cognitivo. Contudo, o 

predomínio e os motivos relacionados às quedas e sua reincidência em 

populações de idosos frágeis e pré-frágeis ainda deve ser melhor investigado 

(VIEIRA, 2013) em estudos futuros. 

As quedas podem ser evitadas pelo indivíduo devido a auto eficácia em evitá-

las. A definição de auto eficácia é constantemente analisada em estudos que 
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abordam o medo de quedas. Além de serem resultados diferentes, a auto 

eficácia é normalmente utilizada para verificar o componente cognitivo do medo 

de cair. Dessa forma, a auto eficácia é interpretada pela confiança em evitar 

quedas ou pela preocupação acerca da possibilidade de cair ao realizar 

atividades rotineiras (VIEIRA, 2013). O fato de apresentar menor auto eficácia, 

naqueles em pré-fragilidade, aponta para o maior risco em cair, nesta 

população, incluindo suas consequências. Neste mesmo sentido, os resultados 

apontados em relação à mobilidade/ equilíbrio indicaram a mesma direção. 

Neste caso, pode-se afirmar que aqueles em pré-fragilidade estiveram em 

piores condições funcionais, o que aumenta o risco de quedas. 

No presente estudo também foi encontrado um maior número de comorbidades 

em idosos classificados como pré-frageis, quando comparados com idosos não 

frágeis. Esse resultado pode ser explicado pela possível relação entre 

fragilidade e condições subclínicas, com diminuição de reservas fisiológicas, 

que predispõem às doenças. Da mesma forma, disfunções do sistema 

neuroendócrino, doenças autoimunes, inflamações crônicas podem contribuir 

para estes resultados (VIEIRA, 2013). Assim, deve-se considerar a 

possibilidade de retroalimentação positiva entre fatores de risco para doenças e 

fragilidade, fato que incrementaria a propensão para desfechos de maior 

gravidade (VIEIRA, 2013). 

Diferença em relação aos estados depressivos também estão de acordo com a 

literatura e, podem apontar para outras associações como a inatividade, perda 

de peso, fadiga e nível reduzido de atividade física (VIEIRA, 2013). Russo et al. 

(2007), em um estudo com 364 idosos, demonstraram que o desempenho 

físico e as medidas de estado funcional foram significativamente influenciadas 

negativamente pela presença de depressão nos idosos comunitários. Da 

mesma forma, outros autores apontaram que idosos pré-frágeis, que se 

encontram deprimidos, tendem a possuir maior probabilidade em apresentar 

comprometimento funcional (GREGO, BATISTA, 2010). 

Em relação às análises de associação, os resultados demonstraram que o risco 

fisiológico de quedas, a autoeficácia em evitá-las, mobilidade/ equilíbrio, 

sintomas depressivos e comorbidades estavam associados ao estado de pré-

fragilidade. Estes resultados confirmam e reforçam as diferenças encontradas 
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na comparação dos grupos e, apontam para a necessidade de atenção a estes 

itens na prática clínica. (LUSTOSA et al. 2013). 

Algumas limitações deste estudo devem ser apontadas, como por exemplo, o 

número reduzido da amostra, dificultando uma generalização dos resultados. 

Da mesma forma, não foi possível, pelo momento, a análise comparando 

grupos de idosos frágeis.  
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6 CONCLUSÃO 
Este estudo demonstrou que idosos pré-frágeis encontravam-se em piores 

condições de mobilidade/ equilíbrio, menor auto eficácia em evitar quedas, 

maior risco fisiológico para quedas, maior número de comorbidades e de 

sintomas depressivos. Estes resultados apontam para a necessidade de 

desenvolver programas preventivos, para esta população, assim como 

mecanismos de identificação do estado de pré-fragilidade em todos os níveis 

de atenção à saúde.  
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PROJETO: “PERFIL CLÍNICO-FUNCIONAL DE IDOSOS MORADORES DOS 
MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA” 
 
1)IDENTIFICAÇÃO 
Nome:                                                                                           Identificação: 
 Data de nascimento: ____/____/_______                                   Idade: 
Escolaridade: 
Sexo:  (  )Feminino    (   )Masculino 
Endereço:                                                                                     
Telefone(s): 
 PSF:                                                                                Ambulatório: 
Data da avaliação __ / __/ ______ 
 
2)AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO (Mini-Exame do Estado Mental):  

Que dia é hoje?  ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que mês estamos?  ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que ano estamos?   ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que dia da semana estamos?   ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Que horas são agora aproximadamente?   ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que local nós estamos?   ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Que local é este aqui?   ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?   ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que cidade nós estamos?  ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Em que estado nós estamos?  ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Vou dizer 3 palavras e o(a) senhor(a) irá repeti-las a seguir:  30.a- CARRO 
 
30.b -  VASO 
 
30.c - TIJOLO 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Gostaria que o(a) senhor(a) me dissesse quanto é:  
 

31.a - 100 – 7 _____ 
 

31.b -   93 – 7 _____ 
 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
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31.c.   86 – 7 _____ 
 

31.d.   79 – 7 _____ 
 

32.e.   72 – 7 _____ 

( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

O(a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que 
repetisse agora há pouco? 

24.a. CARRO 
 
24.b. VASO 
 
24.c. TIJOLO 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Mostre um relógio e peça ao entrevistado que diga o nome.  ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Mostre uma caneta e peça ao entrevistado que diga o nome.  
 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita depois de mim:  
NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ. 

 
 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Agora pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e coloque-o no 
chão.  

Pega a folha com a 
mão correta 
 
Dobra corretamente 
 
Coloca no chão 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado   
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 
( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado   

Vou lhe mostrar uma folha onde está escrito uma frase. Gostaria que 
fizesse o que está escrito: FECHE OS OLHOS 

Mostrar a filipeta ( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Gostaria que o(a) senhor(a) escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer 
uma, não precisa ser grande. 

Registrar em folha 
própria do 

questionário 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o(a) senhor(a) copiasse, 
tentando fazer o melhor possível.  

Registrar em folha 
própria do 

questionário 

( 1 ) Certo    
( 0 ) Errado 

Escore Total:                                        
Pontos de corte: 13 – analfabetos; 18 – 1 a 7 anos de estudo; 26 – 8 anos ou mais. Bertolucci 
et al. 1994 
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FRASE  
 
 
 
 
 
DESENHO 
 
 
3)AVALIAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA: 
Qual é o seu estado civil? 
(1) Casado (a) ou vive com companheiro (a) 
(2) Solteiro (a) 
(3) Divorciado (a) / Separado (a) 
(4) Viúvo (a) 
 
Qual sua cor ou raça? 
(1) Branca 
(2) Preta/negra 
(3) Mulata/cabocla/parda 
(4) Indígena  
(5) Amarela/oriental 
 
Trabalha atualmente?   
(0) Não                           
(1) Sim;                                                 
 .a - Se sim, o que o(a) senhor(a) faz (perguntar informações precisas sobre o tipo de ocupação): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
O(a) senhor(a) é aposentado(a)? 
(0) Não                           
(1) Sim 
 
O(a) senhor(a) é pensionista? 
(0) Não                           
(1) Sim 
 
Qual o valor da sua renda mensal em número de salários mínimos? ____________________ 
 
O(a) senhor(a) e sua (seu) companheira(o) consideram que têm dinheiro suficiente para cobrir 
suas necessidades da vida diária? 
(0) Não                           
(1) Sim 
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O(a) senhor(a) é capaz de ler e escrever um bilhete simples? (se a pessoa responder que 
aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu, ou que só é capaz de assinar o próprio nome, marcar 
NÃO) 
(0) Não                           
(1) Sim 
 
Até que ano da escola o(a) Sr (a) estudou?   
(1) Nunca foi à escola (nunca chegou a concluir a 1ª série primária ou o curso de alfabetização 
de adultos) 
(2) Curso de alfabetização de adultos 
(3) Primário (atual nível fundamental, 1ª a 4ª série) 
(4) Ginásio (atual nível fundamental, 5ª a 8ª série) 
(5) Científico, clássico (atuais curso colegial ou normal, curso de magistério, curso técnico) 
(6) Curso superior 
(7) Pós-graduação, com obtenção do título de Mestre ou Doutor  
 
Quantos anos completos de escola? (desconsiderar anos repetentes) __________ anos.  
 
Quem mora com o(a) senhor(a)?  
(1) Mora sozinho (a)    
(2) Marido/ mulher/ companheiro (a)  
(3) Filhos ou enteados                                                
(4) Netos                                               
(5) Bisnetos                                           
(6) Outros parentes                                
(7) Pessoas fora da família 
 
O(a) Sr/Sra é proprietário(a) de sua residência? 
(0) Não                           
(1) Sim 
 
4)CONDIÇÕES DE SAÚDE IDENTIFICADAS: 
Algum médico já disse que o (a)sr(a) tem algum dos seguintes problemas de saúde? 
Hipertensão Arterial Sistêmica (pressão alta) ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Acidente Vascular Encefálico (derrame) ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Diabetes ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Parkinson  ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Convulsão ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Depressão  ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Vertigem/Tontura ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Perda de memória ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Incontinência ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Osteoporose ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Artrite ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Osteoartrose ( 0 )Não         ( 1 )Sim 
Total de condições relatadas:  
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5)MEDICAÇÃO: 
Quais medicamentos o sr(a) usa? (colocar nomes, dosagens, horários):  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

O sr(a)é capaz de tomar os medicamentos sozinho? (0) Não          (1) Sim 
Quantos medicamentos o sr(a) usa atualmente? Total:  
Usa benzodiazepínico? (Clorazepam, Lorazepam, Diazepam) (0) Não          (1) Sim 
Usa diurético? (Furosemida, Hidroclorotiazida) (0) Não          (1) Sim 
Usa Antiarrítimicos? (Amiodarona) (0) Não          (1) Sim 
Usa Psicotrópicos?  (Amitriptilina, Biperideno, Carbamazepina, Floxetina, Clorpromazina) (0) Não          (1) Sim 

 
6) DESEMPENHO FUNCIONAL – É capaz de realizar sozinho as seguintes atividades de 
vida diária? 
Sair de casa utilizando um transporte (ônibus ou carro) (0) Não          (1) Sim 
Caminhas pela vizinhança (0) Não          (1) Sim 
Preparar sua própria refeição (0) Não          (1) Sim 
Arrumar a casa (0) Não          (1) Sim 
Vestir-se (0) Não          (1) Sim 
Subir/Descer escadas (0) Não          (1) Sim 
Deitar e levantar da cama (0) Não          (1) Sim 
Tomar banho (0) Não          (1) Sim 
Total de atividades que consegue fazer  
 
7) HISTÓRICO DE QUEDAS: 

Caiu nos últimos seis meses? (0) Não          (1) Sim 
Se sim, quantas vezes?  
Foi acidental? Tropeçou? Objetos? Animais? (0) Não          (1) Sim 
EM RELAÇÃO À ULTIMA QUEDA:  
Quando caiu, sentiu tonteira? (0) Não          (1) Sim 
Quando caiu, teve falseio nas pernas? Perdeu o jogo das pernas? (0) Não          (1) Sim 
Quando caiu, teve visão turva? Visão escureceu? (0) Não          (1) Sim 
Quando caiu, perdeu a consciência? (0) Não          (1) Sim 
A queda ocorreu dentro de casa? (0) Não          (1) Sim 
Que hora ocorreu a queda (   )Manhã  (   )Tarde   (   )Noite 
Teve lesão decorrente da queda? (0) Não      (1) Sim  

Qual?    
Teve fratura decorrente da queda     (0) Não  
(1) Sim;        (1)Punho     (2)Quadril        (3) Coluna: _______________ (4) Outro_________________ 
Procurou o serviço médico devido a queda? (0) Não          (1) Sim 
Deixou de realizar alguma atividade do dia-a-dia por causa da queda?           (0) Não           
(1) Sim Qual? 
Faz uso de bengala ou andador? (0) Não          (1) Sim 
Quem indicou o uso do dispositivo de auxílio?  
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Recebeu treinamento para usá-lo? (0) Não          (1) Sim. Por quem? 
 
8) USO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 
Quais serviços oferecidos pelo PSF utiliza:  
.a- Consultas médicas (0) Não          (1)Sim          
.b- Consultas odontológicas (0) Não          (1) Sim 
.c- Vacinas (0) Não          (1) Sim 
Participa de algum grupo de atividade realizado no PSF? (0) Não          (1) Sim 
Já recebeu visita de algum profissional de saúde no domicílio? (0) Não          (1) Sim 
Faz controle da saúde em outro local? (0) Não          (1) Sim 
.a- Serviço secundário (0) Não          (1) Sim 
.b- Serviço particular/ convênio (0) Não          (1) Sim 
Utiliza Ambulatório? (0) Não          (1) Sim 
a – Qual(is) profissional(is)?  
.b – Participa de algum grupo de atividade realizado no ambulatório? (0) Não          (1) Sim 
C – E em Centros de Convivência? (0) Não          (1) Sim 
 Foi hospitalizado no último ano? (0) Não          (1) Sim 
.a – Quantos dias ficou hospitalizado? (0) Não          (1) Sim 
Qual o motivo da internação?  
 
9) ALTERAÇÕES VISUAIS: 
Déficit visual (0) Não          (1) Sim 
Usa lentes (óculos) (0) Não          (1) Sim 
Alguma vez algum médico falou que o Sr(a) tinha Glaucoma? (0) Não          (1) Sim 
Alguma vez algum médico falou que o Sr(a) tinha Catarata? (0) Não          (1) Sim 
História de cirurgias (0) Não          (1) Sim 
Outros  
 
10)OUTRAS ALTERAÇÕES:  
Perda da audição (0) Não          (1) Sim 
Teste do susurro  
Deformidade nos pés (0) Não          (1) Sim. Quais? ___________________________________ 
 Halux valgus, calosidades, dedos em garra, onicogripose, dor 
 
11) HÁBITOS DE VIDA 
O(a) sr(a) fuma? 
(0) Não, nunca fumou 
(1) Já fumou, mas parou. Fumou por quanto tempo? _________________ 
(2) Fuma. Há quanto tempo fuma? 
 
O(a) sr(a) consome bebidas alcoólicas?  
(1) Não, nunca bebeu. 
(2) Já bebeu, mas hoje não consome bebida alcoólica. 
(3) Uma vez por mês ou menos (bebe socialmente) 
(4) Bebe duas a quatro vezes por mês 
(5) Bebe duas a três vezes por semana 
(6) Bebe quatro ou mais vezes por semana 
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O(a) Sr(a) realiza alguma atividade física de forma regular? No mínimo 30 minutos por 
ocasião.   
(0) Não          (1) Sim:  
(1). Hidroginástica  1x (   ) 2x (   ) 3x (   ) 
(2). Caminhada 1x (   ) 2x (   )  3x (   ) 
(3). Exercícios em clubes/academias/igreja, etc 1x (   ) 2x (   ) 3x (   ) 
(4). Outros: ______________________ 1x (   ) 2x (   ) 3x (   ) 
 
12) BEM ESTAR SUBJETIVO: 

Como sua saúde é de modo geral: (1) Ruim           (2) Mais ou menos             (3) Boa 
Como é a sua saúde, em comparação com a de outras pessoas da 
sua idade: 

(1) Ruim           (2) Mais ou menos             (3) Boa 

 
13) SATISFAÇÃO GLOBAL COM A VIDA: 

 Pouco Mais ou 
menos 

Muito 

O Sr(a) está satisfeito com a sua vida hoje? (   ) (   ) (   ) 
Comparando-se com outras pessoas que tem a sua idade, o sr (a) diria que está satisfeito 
com a  sua vida?  

(   ) (   ) (   ) 

 
14) PRESENÇA DE DOR:  
O senhor(a) sente alguma dor no corpo?  
(0) Não          
(1) Sim; (informar para cada dor: local, há quanto tempo sente dor e intensidade da mesma) 
 
.a -  Local da dor: _______________________;  
(1) Aguda - menos de 6 semanas; (2) Crônica- mais de 6 semanas); 
Intensidade: _____________ 
 
                           ________________________________________________ 
                          0      1       2       3        4       5        6        7        8        9       10                  
               (sem dor)                                                                                     (dor máxima) 
 
15) SONO: 
Eu tomo remédios para dormir (0) Não          (1) Sim 
Eu acordo de madrugada e não pego mais no sono (0) Não          (1) Sim 
Eu fico acordado (a) a maior parte da noite (0) Não          (1) Sim 
Eu levo muito tempo para pegar no sono (0) Não          (1) Sim 
Eu durmo mal à noite (0) Não          (1) Sim 
 
16) SINTOMAS DEPRESSIVOS (Escala de Depressão Geriátrica): 
Em relação à última semana, responda: NÃO SIM 
Você está basicamente satisfeito com sua vida? 1 0 
Você deixou muitos de seus interesses e atividades? 0 1 
Você sente que sua vida está vazia? 0 1 
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Você se aborrece com frequência? 0 1 
Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? 1 0 
Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?  0 1 
Você se sente feliz a maior parte do tempo?  1 0 
Você sente que sua situação não tem saída?  0 1 
Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?  0 1 
Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?  0 1 
Você acha maravilhoso estar vivo?  1 0 
Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?  0 1 
Você se sente cheio de energia?  1 0 
Você acha que sua situação é sem esperanças?  0 1 
Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?  0 1 
Escore total – ponto de corte > 5 pontos   
 
17) INCONTINÊNCIA URINÁRIA – ICIQ-SF 
Muitas pessoas perdem urina alguma vez. Estamos tentando decobrir quantas pessoas perdem 
urina e o quanto isso as aborrece. Ficaríamos agradecidos se você pudesse nos responder as 
seguintes perguntas, pensando em como você tem passado, em média, nas ULTIMAS 
QUATRO SEMANAS. 
1.Com que frequencia você perde urina? (assinale uma resposta) 

(0) Nunca 
(1) Uma vez por semana ou menos 
(2) Duas ou tres vezes por semana 
(3) Uma vez ao dia 
(4) Diversas vezes ao dia 
(5) O tempo todo 

2.Gostaríamos de saber a quantidade de urina que você pensa que perde (assinale uma resposta) 
(0) Nenhuma 

       (2) Uma pequena quantidade 
(4) Uma moderada quantidade 
(6) Uma grande quantidade  

3.Em geral, quanto que perder urina interfere em sua vida diária? Por favor, circule um número 
entre 0 (não interfere) e 10 (interfere muito) 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Não interfere                                           Interfere muito 

Escore ICIQ = (1 + 2 + 3)  _________________ 
 
Quando você perde urina? (Por favor, assinale TODAS as alternativas que se aplicam a você) 

(a) Nunca 
(b) Perco antes de chegar ao banheiro 
(c) Perco quando tusso ou espirro 
(d) Perco quando estou dormindo 
(e) Perco quando estou fazendo atividades físicas 
(f) Perco quando acabei de urinar e estou me vestindo 
(g) Perco sem razão óbvia 
(h) Perco o tempo todo 
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18) AUTO-EFICÁCIA PARA QUEDAS (FALLS EFFICACY SCALE – FESI-Br) 
 

ATIVIDADES NEM UM POUCO 
PREOCUPADO 

UM POUCO 
PREOCUPADO 

MUITO 
PREOCUPADO 

EXTREMANTE 
PREOCUPADO 

Limpando a casa (passar pano, aspirar o pó, 
tirar poeira) 

(1) (2) (3) (4) 

Vestindo ou tirando a roupa (1) (2) (3) (4) 
Preparando refeição simples (1) (2) (3) (4) 
Tomando banho (1) (2) (3) (4) 
Indo às compras (1) (2) (3) (4) 
Sentando ou levantando de uma cadeira (1) (2) (3) (4) 
Subindo ou descendo escadas (1) (2) (3) (4) 
Caminhando pela vizinhança (1) (2) (3) (4) 
Pegando algo acima de sua cabeça ou no 
chão 

(1) (2) (3) (4) 

Ir atender ao telefone antes que ele pare de 
tocar 

(1) (2) (3) (4) 

Andando sobre superfície escorregadia (ex: 
chão molhado) 

(1) (2) (3) (4) 

Visitando um amigo ou um parente (1) (2) (3) (4) 
Andando em lugares cheios de gente (1) (2) (3) (4) 
Caminhando sobre uma superfície irregular (1) (2) (3) (4) 
Subindo ou descendo uma ladeira (1) (2) (3) (4) 
Indo a uma atividade social (ato religioso, 
reunião de família ou encontro no clube) 

(1) (2) (3) (4) 

Escore total     
 
19)  AVALIAÇÃO DE FRAGILIDADE (ITENS DE AUTO-RELATO) 
 
1.PERDA DE PESO:O Sr(a) perdeu mais de 4,5 Kg de seu peso, de forma não intencional ou 
involuntária (sem fazer dieta ou regime) no último ano, considerando seu peso no ano anterior? 
Quantos quilos? 
(0) Não          (1) Sim  Se sim, quantos quilos aproximadamente? ____________ 
 
2.FADIGA (MOTIVAÇÃO): Pensando na última semana, diga com que frequência as 
seguintes coisas aconteceram com o(a) senhor(a):  

.a Sentiu que teve que fazer esforço para dar conta das suas tarefas de todo dia? 
(0) Nunca/Raramente;   (1) Poucas vezes;   (2) Na maioria das vezes;    (3) Sempre 
.b Sentiu que não conseguiu levar adiante as suas coisas? 
(1) Nunca/Raramente;   (1) Poucas vezes;   (2) Na maioria das vezes;    (3) Sempre 
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3.ATIVIDADE FÍSICA: MINESOTA 
Uma série de atividades de lazer está listada abaixo. Marcar “Sim” para as atividades que 
praticou nas últimas 2 semanas. Depois, marcar quantas vezes na semana. Quanto tempo  
 
 
despendido em cada uma das vezes  

Você realizou esta atividade?   Média de vezes 
por semana 

Tempo 
por 

ocasião 

 

N 
Ã 
O 

S
I
M 

     

A030 – 
8,0 

Uso voluntário de escada        

C280 – 
6,0 

Natação em piscina        

F560 – 
4,5 

Cortar grama atrás carrinho        

F590 – 
5,0 

Afofar, cavando, cultivando        

B150 – 
4,5  

Exercícios domiciliares orientados por 
algum profissional 

       

E400 – 
4,0 

Voleibal        

A010 – 
3,5 

Caminhada recreativa        

B160 – 
6,0  

Exercícios em clube/ academia/ igreja        

F580 – 
4,5 

Tirando o mato e cultivando        

A125 – 
5,5 

Dança         

G630 – 
4,5 

Pintura interna de casa        

B180 – 
6,0 

Corrida leve – caminhada acelerada        

B210 – 
6,0 

Musculação – academia da cidade         

F610 – 
6,0  

Remoção de terra com pá        

0000 – 
4,0 

Faxina moderada        

A050 – 
7,0 

Caminhada com mochila – com 
sacolas 

       

F600 – 
4,0 

Trabalho com ancinho na grama        

A040 – Caminhada ecológica        



40 
 

6,0  
Escore final do Minessota ________________kcal/ semana 
Somatório = mets x tempo em minutos x peso em kilogramas x 0,0175 
 
 
 
4.FORÇA DE PREENSÃO MANUAL (kgf):  

.a 1ª tentativa___________     .                  b  2ª tentativa_____________             .c 3ª tentativa_____________ 
 
.d Média final__________ 

 
5.VELOCIDADE DE MARCHA HABITUAL: Tempo gasto (s) para percorrer 4,6m 
(considerando 2m de aceleração e 2m de desaceleração?) 
.a Tempo (s):  1ª tentativa________       .b 2ª tentativa_________      .c 3ª tentativa_____________ 
 
.d Média final (s)__________                                     .e VELOCIDADE MÉDIA (m/s):_______________ 
 
20) MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 
Peso: _________ kg                           
Altura: _________m 
IMC:________Kg/m2 

Circunferência da cintura:___________ (posição ortostática, pés unidos, medir na altura da 
cicatriz umbilical) 
Circunferência do quadril: __________(posição ortostática, pés unidos, medir na altura do 
trocanter maior de fêmur) 
Circunferência da panturrilha: __________ (posição sentada, joelho a 90º e pés apoiados no 
chão) 
 
21) TESTE TIMED UP AND GO - TUG 
Tempo (s): 1ª tentativa___________       2ª tentativa_____________       3ª tentativa_____________ 
 
Média final (s)__________ 
 
22) SPPB 
SPPB Pts 

Testes de equilíbrio    

 

PÉS LADO A 
LADO 

≥10 segundos = 1 ponto 

˂ 10 segundos = não realizar os 
demais testes de equilíbrio; ir para 
VM. 

 

 

SEMI TANDEM ≥ 10 segundos = 1 ponto 

˂ 10 segundos = ir para teste de 
velocidade de marcha 
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TANDEM ≥ 10 segundos = 2 pontos 

3-9 segundos= 1ponto                                   
˂ 3 segundos= 0 pontos 

 

Teste de velocidade 
de marcha 

˂4,82 segundos = 4 pontos; 6,21-8,70 segundos = 2 pontos; ˃ 8,7 segundos 
= 1 ponto; incapaz= 0 pontos 

 

Teste de sentar e 
levantar da cadeira  

(sujeito não deve 
apoiar as costas no 
encosto da cadeira -5 
repetições): 

Pré-teste: sujeito deve tentar se levantar uma vez da cadeira sem apoio 
dos braços. Caso não consiga aqui se encerra o teste (Pontuação= 0) 

Teste: ˂ 11,19 segundos = 4 pontos; 11,20 – 13,69 segundos = 3 
pontos; 13,70 – 16,69 segundos = 2 pontos; ≥ 16,70 segundos = 1 
ponto. Se o participante não conseguiu se levantar as 5 vezes ou 
realizou o teste em tempo superior a 60 segundos = 0 pontos 

 

 

        Pontuação total SPPB: 

 
 
23) AVALIAÇÃO – CARGA ALOSTÁTICA 
Durante os primeiros 15 anos de sua vida: 
1) Qual foi a situação econômica da sua família? (   ) boa  (   ) regular (   ) ruim 
2) Sua saúde era: (   ) excelente (   ) boa  (    ) ruim 
3) Houve momentos em que passou fome?  (   ) sim   (   ) não 

 
24) SHUTTLE WALK TEST 
85% FC Max prevista pela idade (220 – idade) ______________________ 
Distância _______________ 
Tempo _________________ 
FC Inicial ________________         FC Final _________________  FC recuperação (5’) 
______________ 
PA Inicial ________________         PA Final _________________ PA recuperação (5’) 
______________ 
Frequência Cardíaca máxima atingida__________________ 
Percepção subjetiva de esforço (Escala de Borg)_______________________ 
EVA ________________________________________________________ 
Interrupção do Teste: estágio ___________________  volta _____________ 
Motivo da interrupção do teste: ___________________________________ 

 
 
 

 

Estágio I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Nº de voltas do estágio 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nº de voltas dadas                         
FC ao final de cada 

estágio                         
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25) AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
 Tempo de aplicação do questionário:  
 O Sr/Sra gostou de participar da nossa 
pesquisa? 

( 0 )Não          ( 1 )Sim 

O Sr/Sra tem interesse em participar de 
grupos de atividades que podemos 
desenvolver a partir das informações que 
forneceu? 

( 0 )Não          ( 1 )Sim 

O Sr/Sra tem interesse em participar de outras 
pesquisas que podemos realizar na cidade? 

( 0 )Não         ( 1 )Sim 

 
26) DINAMOMETRIA ISOCINÉTICA 
 
27)  MEDIADORES INFLAMATÓRIOS (ATÉ 15 DIAS – DEIXAR AGENDADO) 
 
28) PARAMETROS ESPAÇO TEMPORAIS DA MARCHA – GAITRITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


