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RESUMO
Introdução: A fragilidade física é uma síndrome geriátrica mais prevalente em
mulheres e está associada a diminuição do desempenho funcional e ao maior
risco de quedas, que podem levar ao declínio da qualidade de vida e depressão.
Objetivo: O presente estudo visou avaliar a relação entre os critérios de
fragilidade, o risco de quedas e a qualidade de vida de idosas pré-frágeis da
comunidade. Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal
realizado com amostra de 28 idosas [71±5 anos (71; 64-81)] pré-frágeis da
comunidade. A fragilidade foi avaliada de acordo com os critérios de Fried et al.,
(2001) (perda de peso não intencional; fadiga/exaustão; baixo nível de atividade
física; fraqueza muscular; lentidão da marcha). As participantes foram
classificadas como pré-frágeis se apresentassem 1 critério (42,8%; n=12) ou 2
critérios (57,1%; n=16). Foram avaliados o estado cognitivo (Mini Exame do
Estado Mental - MEEM); nível de atividade física (Minnesota Leisure Time
Activities Questionnaire); dados antropométricos (massa corporal; circunferência
de panturrilha, estatura); força de preensão manual - FPM (dinamômetro
manual); mobilidade funcional e risco de quedas (Timed Up & Go Test- TUG
simples e dupla-tarefa); velocidade da marcha (Teste de Velocidade da Marcha
em 4m); sintomas depressivos (Escala de depressão geriátrica - GDS) e
qualidade de vida (Short-Form Health Survey- SF-36). Os dados estão descritos
em média, desvio-padrão, frequência absoluta e relativa. Utilizou-se teste de
Spearman (rs, não paramétricos) para correlacionar as variáveis (p<0,05).
Resultados: 92,8% (n=26) da amostra foi classificada como ativa (5753,59 ±
3847,12 Kcal). Os critérios de fragilidade mais frequentes foram FPM (53,3%,
n=15) e exaustão/fadiga (50%, n=14). A VM foi de 0,76±1,6 m/s. Quanto a
mobilidade funcional e risco de quedas, foram obtidos os seguintes valores:
TUG simples (10,4±2,7s); TUG dupla tarefa motor (10,7±3,3s) e TUG dupla
tarefa cognitivo (11,9±4,4s). De acordo com os valores de referência dos TUGs,
75% (n=21), 28,5%(n=8) e 82,1%(n=23) apresentaram risco de quedas,
respectivamente. Sobre a qualidade de vida, os domínios aspectos sociais
(76±20) e capacidade funcional (72±20) apresentaram as maiores pontuações.
Os sintomas depressivos (pontuação GDS 4±2,7) foram presentes em 32%
(n=9) da amostra. Foi observada correlação entre GDS e os domínios da
qualidade de vida: Capacidade Funcional (rs=-0,539; p=0,003); Limitações por
aspectos físicos (rs=-0,394; p=0,038); Estado geral de saúde (rs=-0,462;
p=0,013); Vitalidade (rs=-0,483; p=0,009) e Dor (rs=-0,698; p=0,000). Ainda, a
exaustão/fadiga apresentou correlação com: vitalidade (rs=-0,488; p=0,008);
aspectos sociais (rs=-0,440; p=0,019); limitação emocional (rs=-0,378; p=0,048);
saúde mental (rs=-0,413; p=0,029). Verificou-se também correlação entre FPM e
aspectos sociais (rs=-0,482; p=0,009). Conclusão: As idosas pré-frágeis ativas
apresentaram risco de quedas e força muscular reduzida. Quanto maior os
sintomas depressivos, menor a capacidade funcional, pior estado geral de saúde
e a vitalidade. Quanto maior a exaustão/fadiga pior a vitalidade, saúde mental,
limitação emocional e aspectos sociais.
Palavras-chave: Idoso fragilizado; Acidentes por quedas; Marcha; Qualidade de
vida; Exercício.

ABSTRACT
Introduction: Physical frailty is a geriatric syndrome most prevalent in women
and it has been associated with decreased functional performance and increased
risk of falls, which can lead to depression and decline quality of life. Objective:
This study investigated the association between physical frailty criteria, the risk of
falls and multiple domains of quality of life in community-dwelling pre-frail older
women. Methods: It is a cross-sectional observational study carried out with a
sample of 28 pre-frail older women [71±5 years (71; 64-81)] of the community.
Frailty was assessed according to Fried et al., (2001) criteria (unintentional
weight loss; fatigue/exhaustion; low level of physical activity; muscle weakness;
slowness). Participants were included classified as pre-frail, if they had one
criteria (42.8%; n=12) or two criteria (57.1%; n=16). The following outcomes
were assessed: the cognitive status (Mini Mental State Examination - MMSE);
physical activity level (Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire);
anthropometry (body mass, calf circumference, height); grip strength (manual
dynamometer); functional mobility and risk of falls (Timed Up & Go Test- single
and double task TUG); gait speed (4m Test); depressive symptoms (Geriatric
Depression Scale - GDS) and quality of life (Short-Form Health Survey-SF-36).
Data are described as mean, standard deviation, absolute and relative
frequency. Spearman (rs, non-parametric) tests were used to correlate the
variables (p<0.05). Results: 92.8% (n=26) of the sample was classified as active
(5753.59±3847.12 Kcal). The most frequent frailty criteria were grip strength
(53.3%, n=15) and exhaustion/fatigue (50%, n=14). The gait speed was 0.76±1.6
m/s. Regarding functional mobility and risk of falls, the following values were
obtained: single TUG (10.4±2,7s); TUG motor dual task (10.7±3,3s) and TUG
cognitive dual task (11.9±4.4s). According to the TUG reference values, 75%
(n=21), 28.5% (n=8) and 82.1% (n=23) presented risk of falls, respectively.
Regarding quality of life, Social Functioning (76±20) and Role-Physical (72±20)
domains presented the highest scores. Depressive symptoms (GDS score 4±2.7)
were present in 32% (n=9) of the sample. It was observed correlation between
GDS and: Physical Functioning (rs=-0.539; p=0.003); Role-Physical (rs=-0.394;
p=0.038); General Health (rs=-0.462; p=0.013); Vitality (rs=-0.483, p=0.009) and
Bodily Pain (r=-0.698, p=0.000). Also, exhaustion/fatigue was correlated with
Vitality (rs=-0.488; p=0.008); Social Functioning (rs=-0.440; p=0.019); Role
Emotional (rs=-0.378; p=0.048); Mental Health (rs=-0.413, p=0.029). There was
also a correlation between grip strength and Social Functioning (r s=-0.482;
p=0.009). Conclusion: Active pre-frail older women presented risk of falls and
reduced muscle strength. The higher the depressive symptoms, the lower the
Physical Functioning, worse General Health and Vitality. The greater the
exhaustion/fatigue, worse the Vitality, Mental Health, Role Emotional and Social
Functioning.
Key-words: Frail Elderly; Accidental Falls; Gait; Quality of Life; Exercise.
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1 INTRODUÇÃO
No estado do Paraná existem 1,2 milhão de idosos, representando 8% da
população. Em Curitiba, são aproximadamente 83.350 idosos na faixa etária de
65 anos ou mais, demonstrando 7,4% da população Curitibana, sendo que
destes, 4,6 % são mulheres (IBGE, 2010).
A fragilidade é um estado clínico que pode ocorrer como resultado de
uma variedade de doenças e condições clínicas, e, segundo o consenso de
fragilidade, é caracterizada pela diminuição da força, resistência e função
fisiológica (FRED et al., 2001; MORLEY et al. 2013). Esses fatores podem
ocasionar o aumento da dependência e ou mortalidade, quando expostos a um
estressor (MORLEY et al., 2013). A síndrome da fragilidade é considerada
altamente prevalente em idosos. Em estudo realizado no Brasil incluindo 7
cidades brasileiras sendo elas Campinas (SP), Belém (PA), Poços de Caldas
(MG), Ermelino Matarazzo (SP), Campina Grande (PB),
com maior prevalência em mulheres (NERI et
al., 2013).
A fragilidade física é avaliada a partir de um fenótipo de cinco
componentes, sendo estes: 1) perda de peso não intencional no último ano; 2)
fraqueza muscular; 3) fadiga/exaustão; 4) baixo nível de atividade física e; 5)
diminuição da velocidade de marcha. Considera-se o idoso frágil aquele que
apresentar três ou mais dos cinco critérios, idoso pré-frágil quando pontua um
ou dois critérios e idoso não frágil quando nenhum dos critérios são atingidos
(FRIED et al., 2001, MORLEY et al., 2013).
A partir destes critérios, foi verificado que indivíduos idosos com declínio
cognitivo apresentaram maior frequência de quedas, comparados com a
população idosa em geral (CRUZ et al., 2015). Todavia, o estudo citado
anteriormente avaliou a frequência de quedas por meio de um questionário e
não estratificou idosos por sexo, por critérios de fragilidade nem tampouco
realizou teste para conferir o risco de quedas.
Já foram reportadas alterações no desempenho da marcha, tais como
diminuição da velocidade da marcha, do comprimento do passo e maior risco de
quedas, em idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos,
da cidade de Curitiba-PR (LENARDT et al., 2013). No entanto, os autores, não
estratificaram a amostra por sexo, não avaliaram o nível de atividade física, a
qualidade de vida e os sintomas depressivos, sendo esses, fatores intrínsecos e
extrínsecos que interferem no desempenho da marcha (COSTA et al, 2013).
No estudo de Cardon-Verbecq et al. (2016) foram avaliados a fragilidade
qu
x
≥ 7
frequentadores de um ambulatório de quedas e distúrbios da marcha. Para
avaliação da fragilidade foram utilizados apenas 3 critérios de Fried et al.,
(2001), sendo eles: perda de peso não intencional; redução da velocidade da
marcha e diminuição da força de preensão manual. A velocidade da marcha foi
analisada em 10 metros. Para avaliação do risco de quedas utilizaram o TUG
(Timed up and go test) simples e TUG dupla tarefa cognitivo. Os resultados do
TUG simples e dupla tarefa não indicaram risco de quedas. No entanto, o estudo
não estratificou os idosos por sexo nem classificou o nível de fragilidade, não
incluiu
≥6
u o utilizaram os 5 critérios de
Fried et al., (2001).
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Crow et al., (2018) utilizaram o STEADI algorithm composto por: teste de
equilíbrio em quatro estágios e teste de sentar e levantar cinco vezes. As
recomendações do STEADI algorithm sugerem também incluir o teste TUG, mas
não foi utilizado pelos autores. O único critério de fragilidade considerado foi a
lentidão da marcha. O risco de quedas foi maior para os idosos pré-frágeis
(OR=1,34, 95% IC=1,16–1,55) e frágeis (OR=1,20, 95% IC=0.94–1.54)
comparados aos idosos robustos. No entanto, o estudo não estratificou os
idosos por sexo e não utilizou o TUG simples nem em dupla tarefa. Além disso,
a avaliação da fragilidade foi baseada apenas na velocidade da marcha (VM),
limitando a avaliação multidimensional para caracterização da fragilidade.
Tem sido reportado que a fragilidade física está fortemente associada aos
sintomas depressivos em idosos de 60 anos ou mais (ABALA et al., 2017;
BUTTERY et al., 2015). Em ambos os estudos supracitados, os idosos foram
classificados em pré-frágeis e frágeis a partir dos critérios de Fried et al., (2001)
e prevaleceram as mulheres, porém, o nível de atividade física foi considerado
por dificuldade de andar e questões de autorrelato e não com o questionário
Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire, recomendado por Fried et al.,
(2001). No estudo de Abala et al., (2017), os sintomas depressivos foram
avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica (EDG) considerando 4,21 como
ponto de corte para indicativo de sintomas depressivos. Já no estudo de Buttery
et al., (2015) utilizaram a 9-item depression module of the German version of the
Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Em ambos os estudos os idosos não
foram estratificados por sexo e o nível de atividade física não foi avaliado pelo
gasto calórico, como proposto por Fried et al., (2001), prejudicando a
extrapolação dos resultados para idosas pré-frágeis da comunidade.
No estudo de Martin et al., (2012), com 42 idosos da comunidade, sendo
19 mulheres, sem classificar a fragilidade, avaliou-se a força de preensão
manual (FPM) e a circunferência de panturrilha (CP) para comparar com o
estado nutricional. Não houve correlação estatisticamente significativa entre o
estado nutricional classificado pelo IMC e a FPM e entre CP e FPM. Embora
tenham ressaltado a importância da massa e força muscular na qualidade de
vida, esta não foi avaliada. Portanto, ainda não se sabe qual a relação do
trofismo e força muscular com a qualidade de vida em idosas pré-frágeis da
comunidade.
No entanto, outro estudo reportou que a força de preensão manual, um
dos componentes para triagem de fragilidade física no idoso, mostrou correlação
significativa com a densidade mineral óssea de idosas não praticantes de
exercício físico, mas o estudo não indicou qual o nível de atividade física das
participantes, além de não classificá-las por fragilidade, e sim por baixa massa
óssea (COSTA et al., 2012). Assim, recomenda-se a quantificação do nível de
atividade física para avaliar sua correlação com a fragilidade e a força de
preensão manual.
A fragilidade física no idoso está associada a escores mais baixos na
qualidade de vida comparada aos idosos não-frágeis (RIZZOLI et al., 2013).
Quando a qualidade de vida foi avaliada por meio do SF-12 em idosos préfrágeis com pior capacidade cognitiva, identificaram maior risco de piorarem a
qualidade de vida (YU et al., 2018). No entanto, os autores avaliaram somente a
pontuação final do SF-12, sem analisar cada domínio separadamente e nem
tampouco correlacioná-los com os critérios de fragilidade. Além disso, a
investigação da associação dos critérios de fragilidade com a qualidade de vida,
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poderia contribuir com a prescrição de medidas de prevenção e tratamento da
pré-fragilidade em mulheres idosas.
Masel et al. (2009) identificaram todos os domínios da qualidade de vida
por meio do SF-36 e os compararam entre não frágeis, pré-frágeis e frágeis. Foi
concluído que idosos pré-frágeis e frágeis possuem menores escores em todos
os domínios relacionados a qualidade de vida. Entretanto, não foram
investigadas as associações entre os domínios com os critérios de fragilidade.
Ainda, ao traçar a fragilidade foi utilizado a Physical Activity Scale for Elderly
(PASE), e não o gasto calórico como proposto por Fried et al., (2001). Além
disso, utilizaram pontos de corte diferentes para os critérios de fragilidade, visto
que a amostra do estudo era composta por idosos mais velhos (82.3±4.3 anos)
do que a amostra de Fried et al., (2001), principalmente para força de preensão
manual e velocidade da marcha. Outra limitação encontrada foi que os idosos
não foram estratificados por sexo, apesar de citar a prevalência de mulheres.
Em estudo de Lenardt et al., 2016 os resultados de qualidade de vida em
idosos frágeis se assemelham aos citados anteriormente, em que idosos frágeis
apresentam pior qualidade de vida, seguidos de pré-frágeis e não frágeis. No
entanto, o estudo só associou
qu
u
u
–
CuritibAtiva e os idosos não foram estratificados por sexo.
Após uma análise multivariada foi evidenciado melhor qualidade de
vida apenas nos aposentados que praticavam atividade física regular
(PIMENTA et al., 2008). Em outro estudo, observou-se idosas praticantes ou
não praticantes de atividade física, sendo considerado praticantes aquelas
com frequência mínima de uma vez por semana, e não foi encontrada
diferença significativa na melhora da qualidade de vida e na força muscular
entre os grupos avaliados (CAPORICCI et al., 2011). No entanto, em apenas
um dos estudos supracitados, os idosos foram estratificados por sexo e em
nenhum deles foi avaliado o nível de fragilidade bem como o gasto calórico
produzido pelas atividades nem a força muscular.
Assim, o presente estudo teve como objetivos avaliar a relação entre os
critérios de fragilidade, o risco de quedas, os sintomas depressivos e a
qualidade de vida de idosas pré-frágeis da comunidade.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional transversal, aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná/ Hospital de Clínicas
UFPR, Curitiba, PR, Brasil, pelo número 1.804.775 (APÊNDICE I).
Este trabalho de conclusão de curso faz parte do projeto intitulado
“Efeitos de um programa de treinamento físico com jogos virtuais e
suplementação proteica na função musculoesquelética e riscos de quedas em
idosas pré-frágeis”
ç
u ç
meio de convite verbal e cartazes nos ambulatórios do Hospital de Clínicas da
UFPR (ANEXO I) e nas turmas da Universidade Aberta da Maturidade da UFPR,
abrangendo idosas do município de Curitiba e região metropolitana. Para as
idosas que aceitaram participar deste estudo, foi explicado e entregue o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assinatura (APÊNDICE II),
conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
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A amostra foi constituída por 28 idosas pré-frágeis da comunidade. O
poder da amostra foi calculado com base no estudo de Lenardt et al. (2016), que
verificou a qualidade de vida em idosos com diferentes níveis de fragilidade pelo
questionário SF-36. A amostra do referido artigo foi composta por 115 idosos
pré-frágeis e 49 idosos não-frágeis. Portanto, para o cálculo do poder da
amostra utilizou-se o programa G*Power 3.1.9.2, considerando os seguintes
critérios: tamanho do efeito de 0,36 (SF-36 completo, considerando todos os
0 66
u
α: 0 0
resultando no poder (1-β
0 46
-36 completo), 0,92 (capacidade
funcional).
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
As voluntárias deveriam ser do sexo feminino, possuir idade igual ou
superior a 65 anos, ser considerada pré-frágil de acordo com os critérios de
fragilidade de Fried et al. (2001), possuir marcha independente em um percurso
plano de 10 metros, com ou sem dispositivo auxiliar de marcha e não apresentar
déficit visual, avaliado pelo cartão de Snellen. Caso as participantes
apresentassem acuidade visual limítrofe (por exemplo, um olho com 20/70 e o
outro apresentando um único erro na leitura dessa mesma linha), será
considerado como déficit visual leve, e considerada aceitável a inclusão no
estudo, no caso de apresentar alguma deficiência da função visual, utilizar a
correção pelo uso de óculos ou lentes (ANEXO II).
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Foram excluídas do estudo as participantes que: apresentaram doença
aguda ou terminal, apresentaram instabilidade metabólica ou doença
cardiovascular descompensada autorrelatadas durante a avaliação geriátrica;
apresentassem alterações cognitivas avaliadas pelo Mini Exame do Estado
Mental, de acordo com a instrução escolar, tendo uma pontuação menor que 24
(LOURENÇO et al., 2006); doenças neurológicas e/ou traumato-ortopédicas
com fixação ou próteses com implantes metálicos ou não metálicos que
impedissem a realização das avaliações propostas; osteoporose com histórico
de fratura; histórico de fraturas nos membros inferiores e ou coluna vertebral que
impedissem a realização plena das avaliações; fizessem uso de medicamentos
que pudessem afetar o metabolismo muscular (corticoides); que afetassem o
equilíbrio postural (anticolinérgicos, anti-histamínicos; benzodiazepínicos;
antagonistas de canal de cálcio e antagonistas dos receptores de dopamina)
(HAIN et al., 2003); apresentassem déficit auditivo autorrelatado que impedisse
a compreensão dos comandos e ser portador de insuficiências graves
diagnosticados e descritas em prontuário e/ou autorrelatadas: cardíaca,
respiratória,
hepática
e
hipertensão arterial descompensada
(PA
≥ 40/ 0
H
As variáveis de controle (caracterização da amostra) foram: idade,
estatura, massa corporal, IMC, CP, nível de escolaridade, MEEM, gasto calórico,
acuidade visual e auditiva, atividades de vida diária (AVD) e atividades
instrumentais de vida diária (AIVD).
Primeiramente foi realizada a anamnese a partir da Avaliação Geriátrica
Ampla- AGA, aplicada pelos médicos geriatras do grupo de pesquisa, na
Unidade Metabólica do Hospital de Clínicas, onde a pesquisa foi desenvolvida,
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no período de janeiro de 2017 a outubro de 2017. A figura 1 apresenta o
fluxograma do estudo.
Figura 1: Fluxograma do estudo

Elegibilidade

Triagem

Idosas avaliadas

Excluídas:

n= 120

- Pré-frágeis + Medicamentos que
afetavam o equilíbrio (n=33)

Incluídas:

- Pré-frágeis + Função cognitiva
prejudicada (n=4)

Pré-frágeis (n=28)

- Não-frágil/Robustas (n=49)
- Frágeis (n=6)

Variáveis desfechos:
Análises

Variáveis de controle:
- MEEM;
- Acuidade visual e auditiva
- AVD;
- AIVD;

- Nível de atividade física (Minnesota);
- Qualidade de vida (SF-36);
- Sintomas depressivos (GDS);
- Mobilidade funcional e risco de quedas
convencional, dupla tarefa motora e cognitiva);
- Velocidade da marcha habitual (4metros).

Para caracterização em relação ao nível da fragilidade as participantes
foram avaliadas no momento da anamnese pelo grupo de pesquisa por cinco
critérios, como proposto por Fried et al., (2001). Idosas que apresentaram um ou
dois critérios foram classificadas como pré-frágeis e aquelas que apresentaram
três ou mais foram classificadas como frágeis. Os critérios foram:
1. Perda de peso não intencional: foi questionado se as idosas perderam
mais de 4,5Kg ou 5% do peso corporal no último ano. Pontuaram neste
critério as respostas positivas.
2. Fadiga/Exaustão: foi questionado sobre fadiga no último mês com duas
questões da escala de depressão do Center for Epidemiological Studies
(CES-D). As duas questões são: Senti que tive que fazer esforço para dar
conta das minhas tarefas habituais. Não consegui levar minhas coisas
adiante. Com opções de resposta 0 = nunca ou raramente, 1 = às vezes e
2 = maioria das vezes ou sempre. As idosas que responderam a opção 2
em uma ou nas duas questões, pontuaram neste critério.
3. Baixa Atividade física/gasto energético: foi avaliado em relação às
atividades realizadas nas duas últimas semanas por meio do instrumento,
traduzido e adaptado para o português brasileiro, Questionário Minnesota
de Atividades Físicas, Esporte e Lazer, que separa por domínios as
atividades, como, Caminhada, Exercícios de condicionamento, Atividades

(TUG
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Aquáticas, Esportes, entre outras (LUSTOSA et al., 2011) (ANEXO IV). O
gasto energético semanal foi calculado obtendo-se a média do gasto
energético das duas últimas semanas. Pontuaram neste critério as
mulheres que apresentaram gasto energético <270Kcal/semana.
4. Fraqueza muscular: foi avaliada a força de preensão manual (FPM) com
dinamômetro manual (Saehan). O resultado foi dado pela média de 3
tentativas consecutivas, em quilograma força (Kgf), considerando o IMC
para mulheres, de acordo com o quadro 1 pontuaram neste critério
valores abaixo de 80% de acordo com o IMC e sexo (NUNES, 2011;
CRUZ-JENTOFT et al. 2010).
5. Lentidão: Foi avaliada por meio do teste de caminhada de 4 metros. A
idosa caminhou em velocidade habitual, um percurso de 8 metros, porém,
foram desconsiderados os dois primeiros e os dois últimos metros,
eliminando a aceleração e desaceleração da participante, sendo
cronometrado apenas o percurso de 4 metros em segundos. Para pontuar
neste critério, a idosa tinha que apresentar valor mais baixos que 80%
dos valores de referência,
u
u
Mu h
≤
cm de estatura a velocidade
≥7 u ≥
u
velocidade deve s ≥6

Quadro 1: Valores de referência para a FPM de acordo com o IMC.
Valor de FPM para mulheres (kgf)
IMC≤23≤17 KG
23,1>IMC<26≤17,3 KG
26,1>IMC<29≤18 KG
IMC>29≤21 KG
fonte: Cruz-Jentoft et al., (2010). FPM, força de preensão manual; IMC, índice de massa
corporal; Kgf, quilograma força.

Em seguida, foram avaliados o estado cognitivo (Mini Exame do Estado
Mental- MEEM- BERTOLUCCI et al., 1994); o nível de atividade física
(Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire- LUSTOSA, et al., 2011);
dados antropométricos (massa corporal, estatura, circunferência de panturrilha);
força de preensão manual por meio de um dinamômetro (Saehan) (DIAS, et al.,
2010); mobilidade funcional e risco de quedas (Timed Up & Go Test- TUG
simples e dupla-tarefa) (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991; ALEXANDRE et
al., 2012; PARANJAPE; CHITALIA, 2016); velocidade da marcha (Teste de
Velocidade da Marcha em 4m) (GRAHAM et al., 2008; ROGERS et al., 2003);
qualidade de vida (Short-Form Health Survey- SF-36, WARE et al., 2000);
depressão (GDS-15 - PARADELA et al., 2005)
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Avaliação do estado cognitivo – Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
(ANEXO III)
O MEEM foi utilizado para avaliar a função cognitiva, que pode ser
definida como a capacidade de processar informações, tais como perceber,
aprender, memorizar e raciocinar. O questionário foi inicialmente desenvolvido
por Folstein e McHugh (1975) e traduzido e validado por Bertolucci et al., 1994.
O exame fornece informações sobre diferentes parâmetros da função cognitiva,
tais como orientação temporal e espacial, memória, linguagem e capacidade
construtiva visual. O MEEM apresenta um escore final de 0 a 30 pontos, onde 0
corresponde a pior e 30 a melhor capacidade cognitiva. Neste estudo, os pontos
de corte adotados foram 18/19 para participantes analfabetas e 24/25 em
participantes com instrução escolar, a fim de realizar o rastreamento de
comprometimento cognitivo, ou seja, idosas que apresentaram escore menor
que 24 foram excluídas do estudo (LOURENÇO; VERAS, 2006).
Nível de atividade física- Questionário Minnesota (ANEXO IV)
A versão utilizada do Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire é
constituída por 63 itens. As atividades são agrupadas em nove categorias:
caminhada, exercícios de condicionamento, atividades aquáticas, atividades de
inverno, esportes, golfe, atividades de horta e jardim, atividades de reparos
domésticos, caça, pesca e outras atividades. Para cada atividade, os indivíduos
devem identificar se ela foi realizada e, em caso afirmativo, informar o número
médio de vezes por semana, considerando as últimas duas semanas, o tempo
médio, em minutos, gasto em cada ocasião. O tempo médio para a aplicação do
questionário é estimado em cerca de 20 minutos para avaliadores treinados.
Para a redução dos dados e interpretação do gasto energético do indivíduo
u
qu ç : M = ∑ I x M x F x T), em que IAM = gasto
energético anual; I = intensidade de cada atividade em METS; M = número de
meses/ano em que a atividade foi realizada; F = número médio de vezes em que
foi realizada no mês; T = duração média da atividade em cada ocasião. Para
obter o valor em quilocalorias, utiliza-se a multiplicação do I pela constante
0,0175 e o peso do indivíduo em quilogramas. Fried et al., (2001) utilizaram o
gasto energético avaliado pelo questionário como um dos critérios para
caracterizar a síndrome de fragilidade, estabelecendo como informação as
atividades realizadas nas duas últimas semanas, e não a informação anual
(LUSTOSA, et al., 2011). O ponto de corte utilizado foi de <270 Kcal para
inativas e > 270 Kcal para ativas (FRIED et al., 2001).
Avaliação antropométrica
A massa corporal foi aferida com uma balança da marca Filizola®, com
capacidade de 150Kg e previamente calibrada, e a medida registrada em
quilogramas. A balança foi colocada em local plano e os indivíduos pesados
sem sapatos, agasalhos (blusas) ou objetos nos bolsos (BRASIL, 2004).
A estatura foi determinada com fita métrica de material não elástico, com
capacidade de até 150 cm, e resolução de 1 cm. Sendo fixada junto à parede
sem rodapé, em um ponto 50 cm distante do chão. Foi medida estatura em
posição ereta, com os braços estendidos para baixo, os pés unidos e
encostados à parede. Para a aferição, utilizamos esquadro de madeira colocado
rente à cabeça (BRASIL, 2004).
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O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir dos dados da
massa corporal e estatura utilizando a fórmula: IMC = (massa corporalkg)/(estatura em metros ).
2

Quadro 2: Valores de referência para classificação do IMC.
Classificação IMC (WHO, 2011)
<18,5

Abaixo do peso

18,50-24,99

Normal

25-29,9

Obesidade leve

30,0-39,9

Obesidade moderada

>40

Obesidade severa

Circunferência da Panturrilha
A mensuração da circunferência da panturrilha foi realizada com a idosa
sentada e em seguida mensurada a panturrilha com fita métrica, contornando a
área de maior curvatura. A fita métrica foi passada por toda panturrilha, sem
compressão, sendo que valor ≤
ç
muscular (BAHAT et al., 2016; BARBOSA-SILVA et al., 2015). (ANEXO V Figura 2)
Teste de mobilidade e equilíbrio (TUG)
A mobilidade funcional e risco de queda foram avaliados por meio do
Teste Timed up and go (TUG) (PODSIADLO et al., 1991; ALEXANDRE et al.,
2012), que consiste em levantar-se de uma cadeira sem a ajuda dos braços e
andar em ritmo confortável e seguro a uma distância de três metros, dar a volta,
retornar e sentar. Ao iniciar o teste a participante permaneceu com o dorso
apoiado no encosto da cadeira e ao final, encostou novamente. Após o comando
“j ”
egundos) até o
momento em que a participante apoiou novamente o dorso na cadeira. O teste
foi realizado uma vez para familiarização e uma segunda vez para tomada de
tempo. Para instrução do teste foi solicitado que a idosa realize o teste no seu
passo habitual
: “qu
u
j
h
levantar da cadeira e andar até o cone, dar a volta nele e retornar para a
” OD
DLO et al.,1991). (ANEXO V- Figura 3)
Quadro 3: Valores de referência para TUG simples (BOHANNON, 2006)
IDADE (ANOS)

TEMPO (S)

60-69

8,1

70-79

9,2

80-99

11,3

9

TUG em dupla tarefa cognitiva
A idosa foi orientada a realizar o TUG enquanto contava regressivamente
de 3 em 3 a partir de um número selecionado aleatoriamente entre 60 a 100
(PARANJAPE et al., 2016; HOFHEINZ et al., 2010). Os pontos de corte
utilizados para triagem do risco de quedas estão descritos no Quadro 4.
(ANEXO V- Figura 3)
TUG motor
A idosa foi orientada a realizar o TUG enquanto carregava um copo cheio
’ u
x
u
â
u
cm) (SHUMWAY-COOK et al., 2000; PARANJAPE et al., 2016). Os pontos de
corte utilizados para triagem do risco de quedas estão descritos no Quadro 4.
(ANEXO V- Figura 4).
Quadro 4: Valores de referência TUG motor e TUG cognitivo (HOFHEINZ et al.,
2010).
Faixa etária/
Tipo de TUG

60-69

70-79

80-87

TUG motor

10,30

11,71

14,14

TUG cognitivo

8,70

9,91

12,23

Velocidade da marcha
As idosas foram posicionadas sobre o marco zero metro, e após o
“j ”
h
u
â
0
em linha reta, até encontrar o avaliador 2. A instrução sobre o teste foi abordada
u
: “quando eu falar já, a senhora vai andar daqui deste ponto
até onde está aqu
u
” O
excluídos os primeiros e últimos 2 metros para permitir a aceleração e
desaceleração do participante (ROGERS et al., 2003). A distância de 6 metros
foi dividida pelo tempo utilizado para completar o percurso fornecendo a medida
da velocidade da marcha (m/s). Foi solicitado que a idosa caminhasse em seu
passo habitual e nenhum tipo de incentivo ou instrução foi dado as participantes
a fim de não influenciar nos resultados (GRAHAM et al., 2008; ROGERS et al.,
2003). As idosas deveriam apresentar valores mais baixos que 80% de acordo
u
u
Mu h
≤
u
≥7
u
≥
u
≥6
ED et al., 2001). Os resultados
VM
VM< 0 6 /
≥ 0 6 VM <
/
≥
/ VM <
/
≥
/
quedas quando os valores fossem VM lenta ou VM rápida (QUACH et al., 2011).
(ANEXO V- Figura 5)
Avaliação da Qualidade de vida – SF-36 (Short-Form Health Survey-36)
(ANEXO VI)
O SF-36, foi proposto por Ware e Sherbourne (1992), traduzido e
validado por Ciconelli et al., (1999). É um instrumento de fácil compreensão, do
tipo auto administrado, para pessoas acima de 14 anos de idade. O questionário
é constituído por 8 domínios: capacidade funcional, limitações por aspectos
físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitações

10

emocionais e saúde mental. O cálculo para cada domínio está descrito no anexo
VII. Destina-se a avaliar aspectos multidimensionais da saúde (CICONELLI et
al., 1999; COSTA; MATIAS, 2005). Estudos mostraram sua aplicação para
analisar a influência de comorbidades na qualidade de vida relacionada a saúde
(AYDEMIR et al., 2005; STUDENSKI et al., 2005).
O SF-36 inclui escalas de múltiplos itens para medir os seguintes 8
domínios: Capacidade funcional (dez itens na questão 3); Limitações por
aspectos físicos (quatro itens na questão 4); Dor (questões 7 e 8); Aspectos
sociais (questões 6 e 10); Saúde mental (cinco itens: questão 9 b, c, d, f e h);
Limitações emocionais (questão 5 a, b e c); Vitalidade (quatro itens: questão 9 a,
e, g e i); Estado geral de saúde (cinco itens: questões 1 e 11 a até d) (WARE et
al., 2000).
A pontuação tem como interpretação: 0 = pior estado de saúde e 100 =
melhor estado de saúde, sendo assim, se algum indivíduo pontuar 100 no
domínio DOR, ele indicará bom estado de saúde para esse item,
consequentemente, zero dor, assim como uma pontuação 100 para limitações
emocionais indica que o indivíduo não apresenta limitações segundo o
questionário (CAMPOLINA et al., 2011).
Esse instrumento foi aplicado em forma de entrevista junto a participante,
e a mesma respondia de acordo com as alternativas da questão.
Escala de depressão geriátrica
A avaliação dos sintomas depressivos foi feita por meio da Escala de
Depressão Geriátrica (GDS-15). Neste estudo foi utilizada a versão composta
por 15 questões, elaborada por Sheikh e Yesavage (1983), e traduzida e
validada no Brasil por Almeida e Almeida (1999) (ANEXO VIII). Cada questão foi
“
” u “
”
u
“
”
nas questões: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 15 e foram pontuadas (1 ponto) as respostas
“
”
qu õ :
7
2
4 O
u u
pontos foi considerado como indicativo de sintomas (PARADELA et al., 2005).
Análise Estatística
A normalidade dos dados foi analisada por meio do teste de Shapiro-Wilk
e quando não apresentavam distribuição normal (paramétricos), foram
considerados não paramétricos. Os resultados paramétricos foram descritos
como média e desvio padrão, e quando não paramétricos, em mediana, mínimo
e máximo. Foi utilizado o teste de Spearman (rs) para as seguintes correlações:
Exaustão/fadiga x vitalidade; Exaustão/fadiga x aspectos sociais;
Exaustão/fadiga x limitações emocionais; Exaustão/fadiga x saúde mental; FPM
x aspectos sociais; GDS x Capacidade funcional; GDS x Limitações por
aspectos físicos; GDS x Estado geral de saúde; GDS x Vitalidade e; GDS x Dor.
Foram adotados os seguintes critérios: Correlação fraca (0–0,30); Correlação
moderada (0,31 – 0,60); Correlação forte (> 0,61). Foi adotado nível de
significância p<0,05. Foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics© versão 22.
3 RESULTADOS
A média de idade das idosas foi de 71±5 anos. As idosas apresentam boa
capacidade cognitiva e, apesar da maioria (92,8%, n=26) ser ativa (5753,59 ±
3847,12 Kcal) foram classificadas com obesidade leve (IMC 29±5 kg/m ) e sem
depleção de massa muscular, segundo a CP (98,9%, n=26). A atividade física
2
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mais frequente entre as idosas foi a caminhada (92,8%), seguida de exercícios
de condicionamento (75%) (Quadro 5). Todas as participantes incluídas no
estudo foram classificadas como pré-frágeis, 12 apresentaram um critério e 16
apresentaram dois, sendo força de preensão manual o critério mais frequente.
Quadro 5: Critérios para triagem de fragilidade.
Critério

Valor obtido

Número idosas que
pontuaram

Atividade física/gasto calórico
(Kcal)

4773,83; 169,6213817,9

2

Perda de peso não intencional

-

6

Exaustão/ fadiga

-

14

VM (m/s)

0,76±1,6

7

FPM (Kgf)

20,3±6,3

15

Kgf quilograma-força; Kcal quilocaloria; FPM Força de preensão Manual; VM velocidade da
marcha; m/s Metros por segundo.

Os critérios de fragilidade mais frequentes foram FPM (53,3%, n=15) e
exaustão/fadiga (50%, n=14). A velocidade da marcha foi de 0,76±1,6 m/s.
Quanto a mobilidade funcional e risco de quedas, foram obtidos os seguintes
valores: TUG simples (9,8; 6,9-19,15s); TUG dupla tarefa motor (9,7; 6,4-22,25s)
e TUG dupla tarefa cognitivo (11,9±4,4s). De acordo com os valores de
referência do TUG simples, dupla tarefa motora e dupla tarefa cognitiva, 75%
(n=21), 28,5%(n=8) e 82,1%(n=23) apresentaram risco de quedas,
respectivamente (Quadro 6).
Quadro 6: Mobilidade funcional, risco de quedas e características da marcha
das participantes do estudo.
Desfecho
VM (m/s)

0,76±1,6

Velocidade lenta e risco de queda

TUG (s) simples

9,8; 6,9-19,15

Risco de queda

TUG (s) dupla tarefa motor

9,7; 6,4-22,25

Sem risco de queda

TUG (s) dupla tarefa cognitivo

11,9±4,4

Risco de queda

a

b

b

b

QUACH et al., 2011 ; TUGs HOFHEINZ et al., 2010 . VM - Velocidade da marcha; TUG - Timed
up and go test.
a

b

No quadro 7 está a caracterização da amostra, onde estão apresentados
os resultados de antropometria, idade e nível de atividade física.
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Quadro 7: Caracterização da amostra.
Idade (anos)

71±5 (71; 64-81)

Massa Corporal (kg)

70,2±14,6 (70; 50-103)

Estatura (m)

1,5±0,06 (1,5; 1,4-1,7)

IMCa (Kg/m2)

29±5 (29; 21-42) 37,5±4,3 (37; 31-49)

CP (cm)

37,5±4,3 (37; 31-49)

Nível de Escolaridade

3,57% (n=1) analfabeta; 35,7% (n=10) 1 a 4 anos; 14,2% (n=4) 5 a 8 anos;
21,4% (n=6) maior que 8 anos; 7,14% (n=2) superior incompleto; 10,7% (n=3)
superior completo; 7,14% (n=2) pós graduação.

Estado Cognitivo
(MEEM) (pontos)

27,42±2,58 (28; 21-30)

Gasto calórico (Kcal)

5355,05±3980,61 (4773,83; 169,62-13817,9)

Exercício Físico

Seção

Baixo
Nível
Atividade Física b

a

de

b

Idosas
praticantes (n)

Frequência últimas 2
sem (dias)

Tempo por
ocasião (min)

A

92,8%
NA=28
NR=26

4,55±2,31
(5; 0-7)

71,39±70,48
(60; 0-340)

B

75%
NA=28
NR=21

4,44±3,08
(7; 0-7)

96,78±82,02
(105; 0-240)

C

0%

0

0

D

0%

0

0

E

0%

0

0

F

42,8%
NA=28
NR=12

1,05±1,65
(0; 0-6)

27,5±43,93
(0; 0-180)

G

7,1%
NA=28
NR=2

0,21±0,78
(0; 0-3)

4,28±15,73
(0; 0-60)

H

0%

0

0

I

67%*
NA=28
NR=19

2,67±2,84
(1,5; 0-7)

94,82±93,60
(75; 0-300)

7,14 %
NA=28
NR=2
Ativas: 5753,59 ± 3847,12 (4862,93; 830,21- 13817,9)
Inativas: 174,11 ± 6,347 ( 174,11; 169,628- 178,605)

WHO, 2011; FRIED et al., 2001; n amostra; NA n absoluto; NR n relativo; Kg quilograma; Kcal
quilocaloria; IMC Índice de Massa Corporal; MEEM Mini Exame do Estado Mental; min minutos; CP,
circunferência de panturrilha. A Caminhada; B Exercício de condicionamento; C Atividades aquáticas; D
Atividades de inverno; E Esportes; F Atividades no jardim e na horta; G Atividades de reparos domésticos;
H Pesca; I Outras atividades. *De 67% da amostra que relatou praticar outras atividades, 63% (n=12)
praticam atividades manuais como crochê, tricô ou bordados.
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Quanto aos domínios do SF-36 verificou-se os seguintes escores:
aspectos sociais (76±20); capacidade funcional (72±20); limitações por aspectos
físicos (66±33); dor (60±23); estado geral de saúde (61±14); vitalidade (63±16);
limitações emocionais (55±40) e saúde mental (69±19). Os sintomas
depressivos foram positivos para 32% (n=9) da amostra.
Foi observada correlação significativa, negativa e média entre: GDS e
alguns domínios da qualidade de vida como: Capacidade Funcional (rs=-0,539;
p=0,003); GDS e Limitações dos aspectos físicos (rs=-0,394; p=0,038); GDS e
Estado geral de saúde (rs=-0,462; p=0,013); GDS e Vitalidade (rs=-0,483;
p=0,009). Ainda, correlação significativa, negativa e forte entre GDS e Dor (r s=0,698; p=0,000). Foi observada correlação significativa, negativa e moderada
entre desfechos exaustão/fadiga com: vitalidade (rs=-0,488; p=0,008); aspectos
sociais (rs=-0,440; p=0,019); limitação emocional (rs= -0,378; p=0,048); saúde
mental (rs=-0,413; p=0,029). Além disso verificou-se correlação entre FPM e
aspectos sociais (rs=-0,482; p= 0,009), considerada correlação significativa,
negativa e moderada (Quadro 8).
Quadro 8: Depressão geriátrica e Qualidade de vida (SF-36)
a

GDS

4±2,7

Capacidade Funcional

72±20

Limitações por aspectos físicos

75; 0-100

Dor

60±23

Estado geral de saúde

61±14

Vitalidade

63±16

Aspectos sociais

87; 37-100

Limitações emocionais

66; 0-100

Saúde mental

69±19

a

Geriatric Depression Scale

4 DISCUSSÃO
As idosas avaliadas no presente estudo pontuaram a pré-fragilidade
principalmente nos critérios de força muscular reduzida e exaustão/fadiga.
Ainda, apresentavam estado cognitivo preservado e nível de atividade física
ativo, porém com obesidade leve, mesmo realizando caminhada 2 vezes por
semana. Além disso, detectou-se risco de sarcopenia e de quedas. Com relação
a qualidade de vida, a pontuação mais alta foi verificada nos aspectos sociais e
as mais baixas foram dor, estado geral de saúde, vitalidade e limitações por
aspectos emocionais, respectivamente.
Foi identificado que quanto mais sintomas depressivos, as idosas
apresentaram menor capacidade funcional, pior estado geral de saúde,
vitalidade e maior limitação por aspectos físicos. Ainda, quanto maior a
exaustão/fadiga pior a vitalidade, saúde mental, limitação emocional e aspectos
sociais. No estudo de Masel et al., (2009) também encontraram relação da
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fadiga muscular com a qualidade de vida em geral, mas sem especificar em
quais domínios.
Verificou-se no presente estudo que 32% das idosas pré-frágeis
apresentaram sintomas indicativos de depressão. Além disso, o desempenho
nos testes TUG simples e TUG dupla tarefa cognitivo indicou risco de quedas
em 71,4% e 82,1%, respectivamente, da amostra. Entretanto, não houve
correlação significativa entre esses desfechos, contrariando os achados de Silva
et al., (2016), que evidenciaram correlação significativa entre depressão (por
meio da GDS-15) e o TUG simples, em idosos da comunidade, de ambos os
sexos, com prevalência do sexo feminino. No entanto, Silva et al., (2016)
avaliaram 88 idosos, sendo 41 (46,59%) com histórico de quedas prévias e 54
(61,36%), que declararam-se sedentários. É provável que os autores
encontraram resultados diferentes uma vez que a amostra do estudo era inativa
e a deste estudo ativa, o que corrobora com a correlação significativa
encontrada no estudo.
A força de preensão manual e exaustão/fadiga foram os critérios de
fragilidade mais pontuados, em 53,5% e 50%, respectivamente. No estudo de
Costa et al., (2012), o indicador de fragilidade mais frequente também foi o auto
relato de exaustão/fadiga, assim como no estudo de Tavares et al., (2014), que
ainda ressaltam o sexo feminino como o mais relacionado com fragilidade,
decorrente da influência imperativa da realização de tarefas domésticas, em
consonância com condições de baixa força muscular. No estudo de Freitas et
al., (2016), os critérios mais pontuados foram fraqueza muscular e baixa
atividade física/gasto calórico. Dentre esses, Viana et al., (2013), considerou o
nível de atividade física como o critério mais preponderante no desenvolvimento
da síndrome da fragilidade, em 103 idosos (73,3±6,4) do ambulatório de geriatria
de um hospital universitário, de ambos os sexos.
No estudo de Lenardt et al. (2016), com 203 idosos da comunidade, de
ambos os sexos, com prevalência do sexo feminino (60,6%, n=121), média de
idade de 70,8±7,4 anos, estratificados e categorizados como frágeis (19,2%;
n=39), pré-frágeis (56,7%; n=115) e não frágeis (24,1%; n= 49), foi reportado
baixo nível de atividade física (58,4%, n=90), avaliado por meio do Questionário
de Nível de Atividade Física para Idosos – CuritibAtiva, assim como a força de
preensão manual se mostrou reduzida (64,3%, n=99), sendo diretamente
proporcionais. No entanto, no presente estudo, as idosas pré-frágeis ativas
(Questionário Minessota), apresentaram redução na FPM, contrariando os
achados de Lenardt et al., (2016). A FPM reduzida do presente estudo pode ser
explicada devido as idosas apresentarem exaustão/fadiga como um dos critérios
de fragilidade mais prevalentes enquanto que, no estudo de Lenardt et al.,
(2016) o critério exaustão/fadiga foi o menos frequente.
A correlação negativa entre FPM e o domínio aspectos sociais pode ser
justificada pelo fato de que 25% (n=7) da amostra teve as piores pontuações
nesse domínio, entretanto, entre os 25%, 1 idosa apresentou FPM ideal para a
idade e 6 apresentaram FPM acima do esperado para a idade e, entre estas,
está a melhor pontuação do critério FPM de toda a amostra. Não foi encontrado
na literatura estudos que ajudem a explicar a correlação negativa entre aspectos
sociais e FPM, entretanto, baseado no presente estudo, foi possível observar
que 63%(n=12) da amostra praticam atividades de trabalho manual, o que
colabora com o aumento da FPM.
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No que se refere à avaliação da qualidade de vida, as maiores
pontuações foram encontradas nos domínios aspectos sociais e limitações por
aspectos físicos e menores pontuações nos domínios dor e estado geral de
saúde. Estes dados corroboram com o estudo de Lenardt et al., (2016), no qual
reportaram as maiores pontuações nos domínios aspectos sociais e aspectos
emocionais e as menores pontuações nos domínios dor e estado geral de
saúde, em amostra composta por idosos da comunidade, de ambos os sexos,
sem especificar a prevalência de idosos de cada sexo, sendo identificados
(19,2%, n=39) como frágeis; (56,7%, n=115) pré-frágeis e (24,1%, n=49) não
frágeis. No estudo citado, a dimensão capacidade funcional se associou com os
idosos frágeis, pré-frágeis e não frágeis, sendo que as dimensões limitações por
aspectos físicos, dor e vitalidade se associaram, significativamente, aos não
frágeis. Porém, o estudo apenas relaciona as dimensões da qualidade de vida
com os níveis de fragilidade e não com os critérios para triar a fragilidade.
Rizzoli et al., (2013) sugerem a criação de um instrumento específico para
avaliar a qualidade de vida nas condições de fragilidade, argumentando que o
instrumento ideal deve contemplar os aspectos físicos do domínio
musculoesquelético e daria um equilíbrio imparcial aos outros fatores que
afetam a qualidade de vida. Incluiria também a funcionalidade das articulações e
o impacto da saúde óssea, bem como avaliação da dor, fadiga, aspectos
emocionais e dimensões não relacionadas à saúde.
O presente estudo apresenta algumas limitações como o instrumento
utilizado para avaliar o nível de atividade física de idosos não apresentar
especificidade para diferenciar praticantes e não praticantes de atividade física,
dado que a maioria das idosas foram classificadas como ativas e apresentaram
obesidade leve e lentidão da marcha. Diante do exposto, sugere-se a
necessidade de métodos mais precisos para esse tipo de investigação, e que
ainda diferencie atividade física de exercício físico, apesar de Freitas et al.,
(2016) e Tribess et al., (2012), considerarem o método do gasto calórico útil, por
ser mais simples e prático para avaliação do idoso. Outras limitações devem ser
consideradas, como a não realização de métodos laboratoriais de avaliação de
exaustão/fadiga central e/ou periférica que permitissem a análise de marcadores
fisiológicos, para investigar os mecanismos de exaustão/fadiga nas idosas. Além
disso, a avaliação da força poderia ter sido realizada com outro instrumento,
como o dinamômetro isocinético, no qual permitiria a avaliação de diferentes
grupos musculares, ampliando a avaliação da força muscular.
O presente estudo apresenta aplicabilidades clínicas como a identificação
da pré-fragilidade principalmente nos critérios de força muscular reduzida e
exaustão/fadiga. Assim, sugere-se a FPM e exaustão/fadiga, que são de fácil e
rápida realização clínica, em idosos, sejam utilizadas para triagem de préfragilidade. Além disso, verificou-se que a avaliação por meio do TUG é
importante, para identificação do risco de quedas em idosas pré-frágeis da
comunidade. Ademais, os desfechos FPM e exaustão/fadiga apresentaram
correlação com aspectos importantes da qualidade de vida como vitalidade;
aspectos sociais; limitação emocional; saúde mental, sugerindo que afetam a
vida das idosas, indicando a necessidade de intervenções terapêuticas
multiprofissionais. Os sintomas depressivos também apresentaram associação
com a qualidade de vida em domínios como Capacidade Funcional; Limitações
por aspectos físicos; Estado geral de saúde; Vitalidade e Dor, ressaltando a
importância da avaliação dos sintomas depressivos e de condutas
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multidimensionais integradas. Portanto, como aplicabilidade clínica, recomendase a avaliação da qualidade de vida, não apenas o escore final do instrumento,
como o SF-36, mas a análise de cada domínio, para prescrição terapêutica
direcionada para o desfecho que mais interfere na qualidade de vida da idosa
pré-frágil.
5 CONCLUSÃO
Os critérios de fragilidade mais frequentes foram a diminuição da força de
preensão manual e o autorrelato de exaustão/fadiga, sendo que apenas o
critério exaustão/fadiga apresentou associação com a qualidade de vida nos
domínios vitalidade, saúde mental, limitação emocional e aspectos sociais.
Ainda, os sintomas depressivos apresentaram associação com a capacidade
funcional, pior estado geral de saúde e vitalidade. O TUG simples e em dupla
tarefa cognitiva apontaram risco de quedas nas idosas pré-frágeis, no entanto,
não apresentaram correlação com nenhum dos critérios de fragilidade.
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ANEXO II - CARTÃO DE SNELLEN – ACUIDADE VISUAL (SNELLEN, 1862)
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ANEXO III – Mini exame do estado mental (MEEM) (BERTOLUCCI et al.,
1994)
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ANEXO IV – Questionário Minnesota (LUSTOSA, et al., 2011)
A ser completado pelo
participante

Você realizou
esta atividade?

Atividade

não

Seção A: Caminhada

010 Caminhada recreativa
020 Caminhada
trabalho

para

o

030 Uso de escadas quando
o elevador está disponível
040 Caminhada ecológica
050 Caminhada com mochila
060
Alpinismo/escalando
montanhas
115 Ciclismo recreativo/por
prazer
125 Dança – salão, quadrilha
e/ou
discoteca,
danças
regionais
135
Dança/ginástica
aeróbia, balé

–

140
Hipismo/andando
cavalo

a

Seção
B:
Exercício
condicionamento

de

150 Exercícios domiciliares
160 Exercício em clube/em
academia

sim

1ª semana

2ª semana

Tempo por
ocasião

(média de x
última
semana)

(média de x
penúltima
semana)

(minutos)
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180
Combinação
caminhada/corrida leve

de

200 Corrida
210 Musculação

Seção
aquáticas

C:

Atividades

220 Esqui aquático
235 Velejando em competição
250 Canoagem
recreativo

ou

remo

260 Canoagem ou remo em
competição
270 Canoagem em viagem de
acampamento
280 Natação em piscina (pelo
menos 15 metros)
295 Natação na praia
310 Mergulho autônomo
320 Mergulho livre – snorkel

Seção D:
inverno

Atividades

de

340 Esquiar na montanha
350 Esquiar no plano
360 Patinação no gelo ou
sobre rodas
370 Trenó ou tobogã

Seção E: Esportes
390 Boliche
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400 Voleibol
410 Tênis de mesa
420 Tênis individual
430 Tênis de duplas
480 Basquete sem jogo (bola
ao cesto)
490 Jogo de basquete
500 Basquete como juiz
520 Handebol
530 Squash
540 Futebol
Golf
070 Dirigir carro de golfe
080 Caminhada, tirando os
tacos do carro
090 Caminhada carregando
os tacos

Seção F: Atividades no jardim
e na horta
550 Cortar a grama dirigindo
um carro de cortar grama
560 Cortar a grama andando
atrás do cortador de grama
motorizado
570
Cortar
a
grama
empurrando o cortador de
grama manual
580 Tirando o mato
cultivando o jardim/horta

e

590
Afofar,
cavando
e
cultivando a terra no jardim e
na horta
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600 Trabalho com ancinho na
grama
610 Remoção de neve/terra
com pá

Seção G: Atividades
reparos domésticos

de

620 Carpintaria em oficina
630 Pintura interna de casa
ou colocação de papel de
parede
640 Carpintaria do lado de
fora da casa
650 Pintura exterior de casa

Seção H: Pesca
660 Pesca na margem do rio
670 Pesca em
com botas

correnteza

Seção I: Outras atividades
(descrever)
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Anexo V – Figuras
Figura 2: Mensuração da circunferência de panturrilha com fita métrica.

Figura 3: TUG simples e TUG dupla tarefa cognitivo

A: Idosa levantando-se da cadeira sem apoio os braços; B: Idosa caminhando em seu ritmo
confortável por 3 metros; C: Idosa dando a volta no cone; D: Idosa voltando à posição inicial
para finalizar o teste sentada.

Figura 4: TUG dupla tarefa motor.

A: Idosa levantando-se da cadeira sem apoio dos braços e segurando um copo com água; B:
Idosa caminhando 3 metros mantendo o líquido no copo; C: Idosa dando a volta no cone; D:
Idosa voltado à posição inicial mantendo o equilíbrio do copo
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Figura 5: Teste de velocidade da marcha em 4 metros.

Idosa caminhando 4 metros até o cone, onde deveria parar e voltar ao ponto inicial.
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ANEXO VI – Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida –
SF-36 (CICONELLI et al., 1999)
1- Em geral você diria que sua saúde é:
Excelente
Muito Boa
Boa
Ruim
Muito Ruim
1
2
3
4
5
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral,
agora?
Muito Melhor Um Pouco Melhor
Quase a
Um Pouco Pior Muito Pior
Mesma
1
2
3
4
5
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer
estas atividades? Neste caso, quando?

Atividades

Sim, dificulta
muito

Sim, dificulta
um pouco

Não, não
dificulta de
modo algum

a) Atividades Rigorosas, que
exigem muito esforço, tais como
1
2
3
correr, levantar objetos pesados,
participar em esportes árduos.
b) Atividades moderadas, tais como
mover uma mesa, passar aspirador
1
2
3
de pó, jogar bola, varrer a casa.
c)
Levantar
ou
carregar
1
2
3
mantimentos
d) Subir vários lances de escada
1
2
3
e) Subir um lance de escada
1
2
3
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar1
2
3
se
g) Andar mais de 1 quilômetro
1
2
3
h) Andar vários quarteirões
1
2
3
i) Andar um quarteirão
1
2
3
j) Tomar banho ou vestir-se
1
2
3
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com
seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua
saúde física?
Sim
Não
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao
1
2
seu trabalho ou a outras atividades?
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1
2
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras
1
2
atividades.
d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades
1
2

44

(p. ex. necessitou de um esforço extra).
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas
com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de
algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?
Sim
Não
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao
1
2
seu trabalho ou a outras atividades?
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1
2
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto
1
2
cuidado como geralmente faz.
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à
família, amigos ou em grupo?
De forma nenhuma

Ligeiramente

Moderadament Bastant Extremamente
e
e
1
2
3
4
5
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
Nenhuma
Muito leve
Leve
Moderada
Grave
Muito grave
1
2
3
4
5
6
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho
normal (incluindo o trabalho dentro de casa)?
De maneira
Um pouco Moderadamen
Bastante
Extremamente
alguma
te
1
2
3
4
5
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido
com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma
resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às
últimas 4 semanas.

a) Quanto tempo você
tem se sentindo cheio
de vigor, de vontade,
de força?
b) Quanto tempo você
tem se sentido uma
pessoa
muito
nervosa?
c) Quanto tempo você
tem se sentido tão

Uma
pequen
Nunc
a parte
a
do
tempo

Todo
Tempo

A maior
parte do
tempo

Uma boa
parte do
tempo

Alguma
parte
do
tempo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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deprimido que nada
pode anima-lo?
d) Quanto tempo você
tem se sentido calmo
1
2
3
4
5
6
ou tranqüilo?
e) Quanto tempo você
tem se sentido com
1
2
3
4
5
6
muita energia?
f) Quanto tempo você
tem
se
sentido
1
2
3
4
5
6
desanimado
ou
abatido?
g) Quanto tempo você
tem
se
sentido
1
2
3
4
5
6
esgotado?
h) Quanto tempo você
tem se sentido uma
1
2
3
4
5
6
pessoa feliz?
i) Quanto tempo você
tem
se
sentido
1
2
3
4
5
6
cansado?
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar
amigos, parentes, etc)?
Todo
Tempo

A maior parte do
tempo

Alguma parte do
tempo

1

2

3

Uma pequena
parte do
tempo
4

Nenhuma parte
do tempo
5

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?
A maioria
A maioria
Definitivamente
Não
das
Definitivadas vezes
verdadeiro
sei
vezes mente falso
verdadeiro
falso
a)
Eu
costumo
obedecer um pouco
1
2
3
4
5
mais facilmente que
as outras pessoas
b)
Eu
sou
tão
saudável
quanto
1
2
3
4
5
qualquer pessoa que
eu conheço
c) Eu acho que a
minha
saúde
vai
1
2
3
4
5
piorar
d) Minha saúde é
1
2
3
4
5
excelente
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Anexo VII – Cálculo para o questionário SF-36
CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA
Fase 1: Ponderação dos dados
Questão
Pontuação
01
Se a resposta for
Pontuação
1
5,0
2
4,4
3
3,4
4
2,0
5
1,0
02
Manter o mesmo valor
03
Soma de todos os valores
04
Soma de todos os valores
05
Soma de todos os valores
06
Se a resposta for
Pontuação
1
5
2
4
3
3
4
2
5
1
07
Se a resposta for
Pontuação
1
6,0
2
5,4
3
4,2
4
3,1
5
2,0
6
1,0
08
A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1)
Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o
seguinte:
Se a resposta for (1), a pontuação será (6)
Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75)
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5)
Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25)
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0)
09

Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte
orientação:
Se a resposta for 1, o valor será (6)
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10
11

Se a resposta for 2, o valor será (5)
Se a resposta for 3, o valor será (4)
Se a resposta for 4, o valor será (3)
Se a resposta for 5, o valor será (2)
Se a resposta for 6, o valor será (1)
Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo
Considerar o mesmo valor.
Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão
seguir a seguinte pontuação:
Se a resposta for 1, o valor será (5)
Se a resposta for 2, o valor será (4)
Se a resposta for 3, o valor será (3)
Se a resposta for 4, o valor será (2)
Se a resposta for 5, o valor será (1)

Fase 2: Cálculo do Raw Scale
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para
cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não apresenta
nenhuma unidade de medida.
Domínio:
● Capacidade funcional
● Limitação por aspectos físicos
● Dor
● Estado geral de saúde
● Vitalidade
● Aspectos sociais
● Aspectos emocionais
● Saúde mental
Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada
domínio:
Domínio:
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100
Variação (Score Range)
Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e
estão estipulados na tabela abaixo.
Domínio
Pontuação das questões
Limite inferior
Variação
correspondidas
Capacidade funcional
03
10
20
Limitação por
04
4
4
aspectos físicos
Dor
07 + 08
2
10
Estado geral de saúde
01 + 11
5
20
Vitalidade
09 (somente os itens a +
4
20
e + g + i)
Aspectos sociais
06 + 10
2
8

48

Limitação por
aspectos emocionais
Saúde mental

05

3

3

09 (somente os itens b +
c + d + f + h)

5

25

]
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ANEXO VIII - Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage – versão
reduzida (GDS-15)
Sim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Você está satisfeito com a sua vida?
Você deixou de lado muitos de suas atividades e interesses?
Você sente que sua vida está vazia?
Você sente-se aborrecido com freqüência?
Está você de bom humor na maioria das vezes?
Você teme que algo de ruim lhe aconteça?
Você se sente feliz na maioria das vezes?
Você se sente freqüentemente desamparado?
Você prefere permanecer em casa do que sair e fazer coisas novas?
Você sente que tem mais problemas de memória que antes?
Você pensa que é maravilhoso estar vivo?
Você se sente inútil?
Você se sente cheio de energia?
Você sente que sua situação é sem esperança?
Você pensa de que a maioria das pessoas estão melhores do que você?

Não

