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Resumo
Introdução

O Rio Grande do Sul possui uma das maiores expectativas de vida do país. No Censo 

Demográfico de 2010 do IBGE(1), cujos dados foram recentemente divulgados, o RS 

apresenta a maior proporção de indivíduos com 65 anos ou mais na população.

Uma das buscas da Geriatria refere-se à manutenção e incremento da capacidade 

funcional, da autonomia e da qualidade de vida da população já idosa e da população que está 

envelhecendo, ou seja, o envelhecimento bem sucedido. Neste contexto, a identificação de 

indivíduos idosos frágeis é importante e fundamental para diminuição do impacto na 

qualidade de vida, risco de quedas, de institucionalização, de hospitalização e de morte, 

especialmente na atenção básica.

Dentro disto, a fragilidade é uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição da 

reserva de energia e da resistência aos estressores. A condição é resultante do declínio 

cumulativo nos sistemas fisiológicos e causa vulnerabilidade às condições adversas. (Fried et 

al 2004 (2)).

A fragilidade é altamente prevalente na população idosa. Estima-se que de 10-25% das 

pessoas acima dos 65 anos e 46% das pessoas acima dos 85 anos que vivem na comunidade 

sejam frágeis. (Caderno 19 (3))

Segundo Fried et al. (2), a fragilidade é um processo que se inicia com uma fase subclínica 

(condição pré-frágil) e evolui para manifestações clinicas num período de tempo não 

previsível. A emergência da síndrome depende da interação de múltiplos fatores ao longo do 

curso de vida, havendo maior potencial para a prevenção no estágio que antecede as 

manifestações.
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Porém, não possui uma definição consensual e portanto, é necessário o estabelecimento de 

critérios que identifiquem os idosos em uma condição subclínica ou na condição da síndrome. 

Identificando-se precocemente os sinais e sintomas que sugerem a instalação da 

síndrome, é possível a adoção de medidas de intervenção especificas que contribuam para a 

eliminação e postergamento desse processo.

Contudo, apesar de todo o conhecimento científico, dados da população idosa 

brasileira e gaúcha, particularmente, são ainda escassos.

Assim, com o presente projeto de pesquisa, buscar-se-á aprofundar o estudo da 

síndrome da fragilidade em idosos atendidos na estratégia de saúde da família de Porto 

Alegre, para subsidiar políticas públicas específicas.

Metodologia

O projeto é um estudo transversal realizado na cidade de Porto Alegre-RS que 

possuía, segundo o Censo do IBGE de 2000(4), uma população total de 1,38 milhões de 

habitantes com 160 mil idosos. 

Dentre os programas e as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

destaca-se a Estratégia de Saúde da Família (ESF) com o objetivo de redirecionar o modelo de 

saúde no país, fortalecendo a atenção básica à saúde. Em Porto Alegre, o ESF iniciou-se em 

1996. Atualmente conta com 97 equipes que atendem a uma população de 290 mil moradores 

da cidade (20% da população). Este estudo está sendo realizado em uma amostra aleatória de 

1050 idosos provenientes de 30 diferentes equipes do ESF.

Para avaliação, estão sendo aplicados um questionário geral feito pelo agente 

comunitário de saúde nas residências dos idosos, através do qual se obterão as informações 

relativas ao perfil sociocultural-econômico e um questionário específico para o diagnóstico de 

síndrome da fragilidade. Neste, os idosos serão classificados em normais, pré-frágeis 

(positividade em dois itens dos critérios) ou frágeis (positividade em três ou mais critérios), 

de acordo com os critérios de Fried et al.(2) (Figura 1). Também serão avaliadas as atividades 

de vida diária segundo a Escala de Katz (5) (Figura 2).

Todos os idosos passam por uma avaliação posterior com a equipe multiprofissional 

do Instituto de Geriatria e Gerontologia e acadêmicos nas dependências do Hospital São 

Lucas. As avaliações estão sendo desenvolvidas a cada 15 dias.

Resultados (ou Resultados e Discussão)
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Todo conhecimento gerado servirá para subsidiar políticas públicas específicas no que 

tange ao manejo e prevenção da síndrome da fragilidade em idosos da comunidade.

Figura 1

SIM NÃO
PERDA DE PESO NÃO INTENCIONAL (5% do peso corporal) NO ÚLTIMO ANO 
FADIGA AUTOREFERIDA - Com que frequência o senhor(a) sentiu que tudo que fez 
exigiu um grande esforço ou que não pode fazer nada?
DIMINUIÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR MEDIDA COM DINAMÔMETRO 
NA MÃO DOMINANTE E AJUSTADA P/ GÊNERO E IMC
Força de preensão palmar à D ________e à E _________   Mão dominante: D (     )    E (    )

BAIXO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA: DISPÊNDIO SEMANAL DE ENERGIA EM 
KCAL SEGUNDO O GÊNERO     Gasto energético semanal: ______________ kcal/semana
DIMINUIÇÃO DA VELOCIDADE DA MARCHA - Tempo gasto para deslocamento de 
4,5m:___________________________ segundos

Figura 2

Atividade Independente         1 
ponto

Dependente parcial 0,5 
ponto

Dependente total  0 
ponto

Banho
Transferência
Vestuário
Continência
Higiene Pessoal
Alimentação

Conclusão

Este projeto, portanto, busca determinar a prevalência de síndrome da fragilidade em

idosos atendidos na ESF da cidade de Porto Alegre, aprofundando os conhecimentos sobre a 

síndrome para que futuramente sejam subsidiadas políticas de saúde pública específicas. 
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