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RESUMO 
 

 
 
Introdução: A fragilidade é considerada uma síndrome clínica de alta prevalência 

entre os idosos que compromete as atividades cotidianas e aumentam o risco para 

quedas em idosos. Objetivo: Avaliar a presença de fragilidade em idosos. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal com idosos 

encaminhados da atenção primária à saúde para triagem na Policlínica de 

Taguatinga. Como instrumentos de avaliação foram empregados a Escala de 

Fragilidade de Edmonton para avaliar a fragilidade (maiores pontuações neste 

instrumento estão relacionadas com maior fragilidade). Resultados: A amostra 

apresentou um total de 60 idosos, dentre eles, 21,7% não apresentou fragilidade, 

20% são aparentemente vulneráveis, 28.3% possuem fragilidade leve, 21,7% 

apresentaram fragilidade moderada e 8,3% possuem fragilidade severa. Conclusão: 

Conclui-se que os idosos que participaram da amostra não possuem um alto índice 

de fragilidade.  

 

Palavras-chave: Idosos, Fragilidade e Escala de Fragilidade de Edmonton.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 
Introduction: Frailty is considered a highly prevalent clinical syndrome among the 

elderly that compromises daily activities and increases the risk of falls in the elderly. 

Objective: To evaluate the presence of frailty in elderly. Methodology: This is a 

descriptive cross-sectional study with elderly people referred from primary health 

care for screening at the Polyclinic of Taguatinga. As assessment instruments, the 

Edmonton Frailty Scale was used to assess frailty (higher scores on this instrument 

are related to greater frailty) and the self-report of falls in the last six months prior to 

data collection was considered to assess falls. Results:, The sample had a total of 60 

elderly, among them, 21.7% had no frailty, 20% were apparently vulnerable, 28.3% 

had mild frailty, 21.7% had moderate frailty and 8.3% had severe frailty. Conclusion: 

It is concluded that the elderly who participated in the sample do not have a high rate 

of frailty. 

 

Keywords: Elderly, Frailty and Edmonton Frailty Scale. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública 

contemporânea. Este fenômeno ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, mas, 

mais recentemente é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da 

população tem ocorrido de forma mais acentuada. No Brasil o número de idosos (≥ 

60 anos de idade) passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e 14 

milhões em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se que 

alcançará 32 milhões em 2030. ¹  

Este envelhecimento pode causar a elevação da incidência de doenças crônicas que 

contribuem para aumentar o risco de fragilidade, dependência física e social, com 

necessidade de cuidados prolongados. Estudos apontam que entre 10 e 25% da 

população idosa possui algum aspecto clínico preditor de fragilidade, necessitando 

de cuidados intensivos. ² 

A fragilidade é considerada uma síndrome clínica muito prevalente, que aumenta 

com a idade, conferindo maior vulnerabilidade aos fatores estressantes que resultam 

no declínio das reservas fisiológicas, com redução da eficiência da homeostase e, 

por conseguinte, das habilidades para executar importantes práticas de atividades 

de vida diária. ³ 

Os idosos fragilizados apresentam risco acentuado para quedas, incapacidade, 

hospitalizações e morte, necessitando de cuidados permanentes para prevenir a 

ocorrência de desfechos clínicos negativos. Nesse contexto, é cada vez maior a 

demanda por cuidados formais em saúde aos idosos fragilizados, sendo a 

institucionalização um desfecho frequente para esse grupo. Os idosos pré-frágeis 

encontram-se em risco intermediário de apresentar estes desfechos nos próximos  
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três  ou  sete  anos. Além disso, apresentam risco duas vezes maior de tornarem-se 

frágeis. ⁴ 

Assim, por esta relação causal entre a síndrome de fragilidade e ocorrência de  

desfechos prejudiciais e a escassez de estudos na população brasileira, é relevante  

avaliar suas características e prevalência em idosos brasileiros. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral  

A partir de um estudo maior denominado “Treinamento resistido em idosas 

comunitárias com sarcopenia: ensaio clínico randomizado” este projeto de pesquisa 

apresentou como objetivo geral avaliar a presença de fragilidade em idosos 

atendidos em um serviço de média complexidade de Taguatinga-DF. 

2.2. Objetivo Específico  

 Analisar o nível de fragilidade dos idosos.  
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3. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi delineada como um estudo descritivo transversal. A amostra 

foi composta por idosos residentes na cidade satélite de Taguatinga, Brasília-DF, 

que realizavam acompanhamento nas UBS- Unidades Básicas de Saúde de 

Taguatinga e que foram encaminhados para acolhimento/triagem ao serviço de 

média complexidade em saúde da mesma região localizada na Policlínica de 

Taguatinga. 

Foram avaliados todos os idosos que compareceram a uma consulta pré-

agendada, sendo excluídos para fim desta pesquisa apenas aqueles que 

apresentassem sequela de doenças neurológicas (doença cerebrovascular, 

parkinsonismos entre outras), déficit cognitivo de moderado a grave avaliados por 

meio do mini exame do estado mental, além de sujeitos com amputações. 

A Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE) foi empregada para avaliar a 

fragilidade. O instrumento utiliza perguntas diretas e/ou testes que incluem: 

cognição, estado geral de saúde, independência funcional, suporte social, uso de 

medicamentos, nutrição, humor, continência e desempenho funcional, investigados 

por 11 itens. Sua pontuação máxima é 17 e representa o nível mais elevado de 

fragilidade. Os escores para análise da fragilidade são: 0-4, não apresenta 

fragilidade; 5-6, aparentemente vulnerável; 7-8, fragilidade leve; 9-10, fragilidade 

moderada; 11 ou mais, fragilidade severa. Essa escala foi validada e considerada 

confiável para uso rotineiro. 

O projeto de pesquisa já foi aprovado pelo CEP da FEPECS/SES-DF 

1.128.355, o instrumento de avaliação foi aplicado pela aluna, que passou por 

treinamento prévio pela orientadora e esteve envolvida desde o início do projeto de 

pesquisa maior. 
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4. RESULTADOS 

A amostra apresentou um total de 60 idosos com idades de 60 a 100 anos, 

sendo a média de idade feminina de 79,90 anos e a masculina de 83,62 anos.  

Na Tabela 1 apresentamos detalhadamente as respostas obtidas nos 

domínios avaliados pela aplicação da Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE).  

Na primeira coluna, temos os 11 questionamentos presentes da EFE, e em 

seguida, na segunda coluna, suas possíveis respostas, onde o idoso foi avaliado. 

Por fim, na terceira coluna, as respostas obtidas, indicando a quantidade de idosos 

que obteve cada resposta.  

 

Tabela 1. Resultados dos itens específicos da Escala de Fragilidade de Edmonton 

Domínio / Item  Possíveis Respostas  Respostas Obtidas 

Cognição 

Teste do desenho do 

relógio 

Aprovado (0) 

Reprovado - erros mínimos 

(1) 

Reprovado - erros 

significativos (2) 

Aprovado (20) 

Reprovado – erros mínimos 

(18) 

Reprovado – erros 

significativos (22) 

Internação 

Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes você foi 

internado(a)? 

Zero (0) 

1-2 (1) 

>2 (2) 

Zero (45) 

1-2 (12) 

>2 (3) 

Estado Geral da Saúde 

Como você descreveria a 

sua saúde? 

Excelente, muito boa ou 

boa (0)  

Razoável (1)  

Ruim (2) 

Excelente, muito boa ou 

boa (19)  

Razoável (33)  

Ruim (8) 

Independência Funcional 

Em quantas das seguintes 

atividades você precisa de 

ajuda? 

0-1 (0) 

2-4 (1) 

5-8 (2) 

0-1 (27) 

2-4 (15) 

5-8 (18) 

Suporte Social 

Quando você precisa de 

ajuda, pode contar com a 

ajuda de alguém? 

Sempre (0) 

Algumas vezes (1) 

Nunca (2) 

Sempre (50) 

Algumas vezes (9) 

Nunca (1) 
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Uso de Medicamentos 

Você usa cinco ou mais 

remédios receitados? 

Não (0) 

Sim (1) 

Não (18) 

Sim (42) 

Uso de Medicamentos 

Algumas vezes você 

esquece de tomar os seus 

remédios? 

 

Não (0) 

Sim (1) 

Não (28) 

Sim (32) 

Nutrição 

Você tem perdido peso 

recentemente, sem sua 

intenção? 

Não (0) 

Sim (1) 

Não (47) 

Sim (13) 

Humor 

Você se sente triste ou 

deprimido(a) com 

frequência?  

 

Não (0) 

Sim (1) 

Não (22) 

Sim (38) 

Continência Urinária 

Você tem problemas de 

perder o controle de urina? 

Não (0) 

Sim (1) 

Não (29) 

Sim (31) 

Desempenho Funcional 

Teste “levante e ande” 

cronometrado 

0-10 segundos (0) 

11-20 segundos (1) 

>20 segundos (2) 

0-10 seg. (10) 

11-20 seg. (30) 

>20 seg. (20) 
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No gráfico 1 encontra-se o resultado final segundo os escores de 

classificação da Escala de Fragilidade de Edmonton. É perceptível que a quantidade 

de idosos está relativamente equilibrada, sendo que o índice de fragilidade leve foi o 

que mais apresentou idosos. Do total da amostra, 21,7% não apresentaram 

fragilidade, 20% são aparentemente vulneráveis, 28,3% possuem fragilidade leve, 

21,7% apresentaram fragilidade moderada e 8,3% possuem fragilidade severa. 

 

Gráfico 1. Resultado final segundo escores da EFE. 
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5. DISCUSSÃO 

Os idosos que responderam ao primeiro item da EFE, o Teste do Relógio, em 

sua maioria apresentou pontuação indicativa de déficit cognitivo, pois a quantidade 

de idosos que foram reprovados por erros graves foi maior. Estes negaram 

dificuldades para compreensão ou execução do teste 

No item de descrição da saúde, os idosos fazem uma auto avaliação da sua 

condição. A auto avaliação de saúde é uma medida global que capta o bem-estar 

físico, mental e social do indivíduo. É um bom preditor de desfechos indesejados, 

como a dependência funcional e mortalidade em idosos, pois reflete a percepção do 

indivíduo sobre sua condição. É considerado um indicador importante para o 

monitoramento das condições de saúde da população e, por esse motivo, 

amplamente recomendada. ⁵  

Na dimensão suporte social, a maioria dos entrevistados referiu “sempre ter     

com quem contar”. O suporte social costuma estar associado a melhores condições 

de saúde, pois favorece o enfrentamento de situações de estresse que impactam na 

saúde mental, como a perda do cônjuge, crises financeiras e problemas de saúde.  

No presente estudo, entretanto, a maioria afirmou tomar mais que cinco 

remédios diferentes ao dia e costumam esquecer o horário das medicações.  

A maioria dos entrevistados não perdeu peso nos meses que antecederam a 

pesquisa. A perda de peso parece ser o componente menos frequentes em pessoas 

que se tornam frágeis, porém, como resulta da desregulação energética ocasionada 

por alterações neuroendócrinas e musculoesqueléticas, desnutrição, inflamação e 

doenças que comprometem o catabolismo das células musculares e diminuem a 

massa muscular, é utilizada como referência para avaliar o risco dos outros 

componentes. ⁶ 

Quando questionados sobre o humor, predominaram sentimentos negativos 

entre os idosos. Os sintomas depressivos estão associados significativamente a 

uma pior autopercepção de saúde. ⁷  

A maioria dos entrevistados não apresentou problemas em conter urina. Há 

evidências de que a incontinência urinária é um sinal precoce de pré-fragilidade e 

fragilidade no idoso, acometendo cerca de 20% das mulheres e 10% dos homens 

com mais de 60 anos, dadas as modificações funcionais e estruturais no sistema 

urinário, previsíveis com o avanço da idade, e que leva ao declínio funcional. ⁸ 
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A mobilidade é requisito importante para a independência funcional. Neste 

estudo, revelou-se boa para a maioria dos idosos pesquisados, indicando menor 

risco de queda. Com o envelhecimento, há perda de força e massa muscular, a 

avaliação da fragilidade de idosos atendidos em uma unidade que afeta 

especialmente os membros inferiores, comprometendo a amplitude dos movimentos 

e predispondo as quedas e incapacidade funcional. ⁹ 
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6. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que os idosos que participaram da amostra não possuem um alto 

índice de fragilidade, uma vez que o maior número de idosos foram classificados 

como levemente frágeis. 
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ANEXO A 

1. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B 

 

2. NORMAS DA REVISTA ESCOLHIDA POR ESTUDANTE E 

ORIENTADOR(A). 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

ORIENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS  

Os artigos devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, fonte arial, corpo 12, 

espaçamento entre linhas 1,5; alinhamento à esquerda, página em tamanho A-4. 

 

Título e Titulo Curto 

 

O artigo deve conter Título completo e título curto em português e inglês. Para 

artigos em espanhol, os títulos devem ser escritos em espanhol e inglês. Os artigos 

submetidos em inglês deverão ter títulos em inglês e português. 

 

O artigo submetido deverá ter quatro títulos: 

Um Título (em Língua Inglesa), outro em Língua Portuguesa e mais um Título Curto 

em Inglês e em Português no cabeçalho do manuscrito. 

 

No ScholarOne (Step 1 - Author-Supplied Data >Title), o título longo principal 

preenchido deverá ser obrigatoriamente grafado em inglês. 

 

Um bom título permite identificar o tema do artigo. 

 

Resumo 
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Os artigos deverão ser acompanhados de resumo com um mínimo de 150 e máximo 

de 250 palavras 

 

Os artigos submetidos em inglês deverão ter resumo em português, além do 

abstract em inglês. 

 

Para os artigos originais, os resumos devem ser estruturados destacando objetivo, 

método, resultado e conclusão com as informações mais relevantes. Para as demais 

categorias, o formato dos resumos pode ser o narrativo, mas com as mesmas 

informações. Não deve conter citações. 

 

Palavras-chave 

 

Indicar, no campo específico, de três e a seis termos que identifiquem o conteúdo do 

trabalho, utilizando descritores em Ciência da Saúde - DeCS - da Bireme (disponível 

em http://www.bireme.br/decs). 

 

Corpo do artigo 

 

A quantidade de palavras no artigo é de até 4 mil, englobando Introdução; Método; 

Resultado; Discussão; Conclusão e Agradecimento. 

 

Deve ser digitado em extensão .doc, .txt ou .rtf, fonte arial, corpo 12, espaçamento 

entre linhas 1,5; alinhamento à esquerda, página em tamanho A-4. 
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Introdução 

 

Deve conter o objetivo e a justificativa do trabalho; sua importância, abrangência, 

lacunas, controvérsias e outros dados considerados relevantes pelo autor. 

 

Método 

 

Deve informar a procedência da amostra, o processo de amostragem, dados do 

instrumento de investigação e estratégia de análise utilizada. Nos estudos 

envolvendo seres humanos, deve haver referência à existência de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido apresentado aos participantes após aprovação 

do Comitê de Ética da instituição onde o projeto foi desenvolvido. 

 

Resultados 

 

Devem ser apresentados de forma sintética e clara, e apresentar tabelas ou figuras 

elaboradas de forma a serem autoexplicativas, informando a significância estatística, 

quando couber. Evitar repetir dados do texto. O número máximo de tabelas e/ou 

figuras é 5 (cinco). 

 

Discussão 

 

Deve explorar os resultados, apresentar a interpretação / reflexão do autor 

fundamentada em observações registradas na literatura atual e as 
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implicações/desdobramentos para o conhecimento sobre o tema. As dificuldades e 

limitações do estudo podem ser registradas neste item. 

 

Conclusão 

 

Apresentar as conclusões relevantes face aos objetivos do trabalho, e indicar formas 

de continuidade do estudo. 

 

Agradecimentos 

 

Podem ser registrados agradecimentos a instituições ou indivíduos que prestaram 

efetiva colaboração para o trabalho, mas que não se enquadram nos critérios de 

autoria e co-autoria adotados pelo International Committee of Medical Journal 

Editors. Parágrafo com até cinco linhas. 

 

Financiamento da pesquisa 

 

Os casos de estudos com financiamentos deverão ser indicados apenas na a página 

de identificação, informando o número do processo e o tipo de subsídio. 

 

 

 

Referências 

 

Máximo de 35 referências para artigos originais e de 50 para artigos de revisão. 
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Solicitamos que ao menos 50% das referências sejam de publicações datadas dos 

últimos 5 anos e que sejam normalizadas de acordo com o estilo Vancouver. Trata-

se de uma norma taxativa da RBGG, passível de exclusão do artigo de nossos 

sistemas. 

 

A identificação das referências no texto, nas tabelas e nas figuras deve ser feita por 

número arábico sobrescrito, correspondendo à respectiva numeração na lista de 

referências. As referências devem ser listadas pela ordem em que forem 

mencionadas pela primeira vez no texto (e não em ordem alfabética). Todas as 

obras citadas no texto devem figurar nas referências. 

 

Os autores são responsáveis pela exatidão das referências, assim como por sua 

correta citação no texto. 

 

Imagens, figuras, tabelas, quadros ou desenhos devem ter fonte: 10, centralizados, 

espaçamento entre linhas: simples, com informação do local do evento/coleta e Ano 

do evento. O número máximo do conjunto de tabelas e figuras é de cinco. O 

tamanho máximo da tabela é de uma página. 

 

Gráficos devem ter fonte: 11, centralizados, indicando em seu título o fenômeno 

estudado, as variáveis teóricas usadas, a informação do local do evento/coleta, ano 

do evento. No corpo do texto, não devem haver repetição de valores que já constam 

nos gráficos/tabelas. 
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Devem ser encaminhados e produzidos no formato Excel ou Word porém de forma 

editável, em tons de cinza ou preto, com respectivas legendas e numeração. 

 

Imagens, figuras, gráficos e mapas feitos em softwares (como SPSS, BioStat, Stata, 

Statistica, R, Mplus etc.), serão aceitos, porém, deverão ser editados posteriormente 

de acordo com as solicitações do parecer final e, traduzidos para o inglês. 

 

 

 


