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Modelo preditivo de fragilidade física em idosos longevos1

Objetivo: apresentar um modelo preditivo de fragilidade física para idosos longevos usuários da 

atenção básica de saúde, segundo variáveis clínicas. Método: estudo transversal com amostra 

estratificada proporcional de 243 idosos longevos. Os dados foram coletados por meio de 

formulário clínico estruturado, testes de aferição da força de preensão manual e velocidade da 

marcha, verificação da perda de peso, fadiga/exaustão e nível de atividade física. Para análise 

dos dados, foi empregada análise univariada e multivariada por regressão logística (p<0,05), que 

resultou em modelos preditores, dos quais foram calculados odds ratio (Intervalo de Confiança 

95%). Cada modelo foi avaliado pela análise de deviance, valor preditivo, especificidade e 

sensibilidade, sendo considerado elegível o mais parcimonioso. Todos os preceitos éticos 

e legais foram atendidos. Resultados: o modelo preditivo eleito foi composto pelas variáveis 

doenças metabólicas, dislipidemias e hospitalização nos últimos 12 meses. Conclusão: infere-

se que variáveis clínicas interferem no desenvolvimento da síndrome da fragilidade física em 

idosos longevos usuários da atenção básica de saúde. A eleição de um modelo de regressão 

de fragilidade física constitui-se como o primeiro passo na elaboração de condutas clínicas de 

avaliação de idosos longevos na atenção primária.

Descritores: Idoso; Idoso de 80 Anos ou Mais; Idoso Fragilizado; Envelhecimento; Enfermagem 

Geriátrica; Morbidade.
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Introdução

A senescência é representada por inevitáveis 

modificações estruturais, fisiológicas e funcionais no 

organismo. Para alguns indivíduos, tais mudanças 

são acentuadas e ocasionam o aumento do risco de 

morbimortalidade, enquanto os demais se mantêm 

robustos, mesmo em idade avançada. Diante da 

heterogeneidade do processo de envelhecimento, 

o conceito de fragilidade tem sido cada vez mais 

discutido.

A fragilidade física representa uma síndrome 

médica multicausal, com diversos fatores associados, 

sendo caracterizada pela diminuição de força, 

resistência e aumento da vulnerabilidade individual 

para desenvolvimento de dependência e/ou morte(1). 

Essa síndrome representa um importante marcador de 

reserva fisiológica e indicador de risco de desfechos 

negativos à saúde dos idosos longevos(2-3). 

Na busca por operacionalizar um fenótipo da 

fragilidade, autores internacionais desenvolveram um 

modelo pautado nos marcadores diminuição da força 

de preensão manual, autorrelato de fadiga/exaustão, 

diminuição da velocidade da marcha, perda involuntária 

de peso e diminuição do nível de atividade física(4). 

Idosos sem nenhum dos marcadores são considerados 

não frágeis, aqueles com um ou dois são chamados de 

pré-frágeis e três ou mais caracterizam os idosos frágeis.

Os idosos longevos são destacados como grupo 

etário que deve ser rastreado, mesmo sem evidências de 

incapacidade(1,5-6). A prevalência elevada de fragilidade 

física associada ao aumento da demanda dos serviços 

de saúde por idosos longevos estimulou o debate quanto 

à definição de preditores que permitam uma melhor 

avaliação, caracterização e acompanhamento desse 

segmento etário(7). 

Entre os diversos fatores relacionados ao 

desenvolvimento e agravamento da síndrome, 

destacam-se os clínicos. Estudo transversal internacional 

desenvolvido com 115 participantes de 65 anos ou mais 

no hospital universitário de Singapura destacou a relação 

da síndrome com admissões hospitalares recorrentes, 

polifarmácia e eventos de quedas(8). Outro estudo 

longitudinal internacional desenvolvido com 2.925 

idosos italianos com média de 74,4 anos apontou que 

variáveis clínicas, como polifarmácia, doenças crônicas 

e obesidade, podem agravar o nível de fragilidade de 

idosos(9). Resultados semelhantes foram obtidos em 

estudo transversal nacional realizado com 385 idosos 

independentes em Ribeirão Preto, São Paulo, o qual 

destacou que os idosos frágeis tiveram maior chance de 

internação nos últimos 12 meses, foram a mais consultas 

médicas, bem como tiveram eventos cerebrovasculares, 

diabetes, incontinência urinária e fecal, osteoporose e 

neoplasias(10).

A identificação da presença de fatores clínicos 

adversos à saúde do idoso associada à avaliação 

criteriosa dos marcadores de fragilidade física permite 

a gestão adequada da síndrome, com elaboração de 

intervenções efetivas no cuidado aos idosos. 

Uma das possíveis estratégias para rastreio da 

fragilidade física em idosos é a utilização de modelos 

preditivos da síndrome. Autores internacionais destacam 

que essa é uma ferramenta simples, clinicamente 

relevante e que permite o uso de dados rotineiramente 

coletados de modo sistemático, otimizando a qualidade 

e confiabilidade das informações(11). Para o enfermeiro 

na atenção primária, o uso de estratégias como essa 

favorece a rapidez e eficácia no atendimento prestado 

aos idosos.

O presente estudo teve como objetivo apresentar 

um modelo preditivo de fragilidade física para idosos 

longevos usuários da atenção básica de saúde, segundo 

variáveis clínicas.

Método

Trata-se de um estudo transversal desenvolvido 

em domicílios da área de abrangência de três Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Curitiba, Paraná. 

Foram critérios de escolha das UBS: possuir usuários que 

representam as classes de renda C, D e E(12), uma vez 

que o intervalo de classe A e B não é contemplado no 

atendimento das UBS; e apresentar número significativo 

de idosos cadastrados. A população foi constituída 

por idosos, com idade igual ou superior a 80 anos, 

cadastrados nas respectivas UBS. 

Adotou-se a amostragem do tipo estratificada 

proporcional por considerar que nenhuma das UBS foi 

superestimada ou subestimada. Para o cálculo amostral, 

considerou-se um poder beta de 80% (1-ß), nível de 

significância 5% (α=0,05) e uma diferença mínima 

significativa de 10% entre as proporções de idosos 

longevos com a síndrome. Da população de 503 idosos 

longevos, acrescentou-se 10% ao tamanho da amostra 

pelas possibilidades de perdas e recusas, o que resultou 

em uma amostra final de 243 idosos longevos.

A seleção dos idosos foi aleatória, por meio de 

sorteio em lista de idosos longevos cadastrados nas UBS 

selecionadas.  Para cada sorteado, foram realizadas, no 

máximo, três tentativas de visita. No caso de recusa, 

impossibilidade de participação ou ausência do domicílio, 

outro longevo foi sorteado, até o alcance do contingente 

amostral de cada UBS.
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Estabeleceram-se os seguintes critérios de 

inclusão dos idosos longevos: (a) idade igual ou 

superior a 80 anos; (b) estar cadastrado em uma 

das UBS da pesquisa; (c) obter pontuação superior 

ao ponto de corte na aplicação da testagem cognitiva 

do Mini Exame do Estado Mental (MEEM)(13), sendo 

13 pontos para analfabetos, 18 para baixa (1 a 4 

anos incompletos) e média (4 a 8 anos incompletos) 

escolaridade e 26 pontos para alta (8 anos ou mais) 

escolaridade(14). Excluíram-se os idosos longevos em 

tratamento quimioterápico ou com diagnósticos prévios 

de doenças ou déficits mentais graves que impedissem 

a participação no estudo.

No caso de idosos sem condições cognitivas para 

responder às questões da pesquisa (n=36) nessa etapa, 

foi convidado a participar o cuidador familiar, para o qual 

foram elencados os seguintes critérios de inclusão: a) 

ter idade igual ou superior a 18 anos; b) ser cuidador 

familiar; c) residir com o idoso há, pelo menos, três 

meses.

Os dados foram coletados no período de janeiro de 

2013 a setembro de 2015, no domicílio do idoso longevo, 

por meio de questionário clínico estruturado, aplicação 

de escalas e realização de testes físicos que compõem 

a avaliação da fragilidade física. A coleta foi realizada 

por bolsistas de iniciação científica, mestrandos e 

doutorandos, após treinamento prévio. Um estudo piloto 

com dez idosos longevos foi realizado para verificação e 

adequação do questionário.

O questionário clínico foi constituído por questões 

específicas sobre os aspectos clínicos dos idosos 

longevos, inspirado nas seções II (Saúde física) 

e III (Utilização de serviços médicos e dentários) 

do questionário multidimensional Brazil Old Age 

Schedule (BOAS), elaborado e validado para avaliação 

da população idosa de um grande centro urbano 

brasileiro(15). Investigaram-se as seguintes variáveis 

clínicas: relato de doenças, eventos de quedas nos 

últimos 12 meses, hospitalizações nos últimos 12 meses 

e uso de medicamentos. 

Os marcadores da síndrome foram avaliados com 

base no proposto pelo fenótipo da fragilidade(4), com 

algumas adaptações. 

A força de preensão manual (FPM) foi aferida 

por meio de dinamômetro hidráulico Jamar®, sendo 

realizadas três medidas com a mão dominante, em 

quilograma/força (Kgf), intercaladas por um minuto para 

retorno da força, com registro da medida mais alta(16). 

Realizou-se ajuste do valor conforme sexo e índice 

de massa corpórea (IMC, em Kg/m2), considerando-

se os valores no quintil inferior como marcadores de 

fragilidade física (Figura 1).

Sexo masculino Sexo feminino

IMC* FPM† 
reduzida IMC* FPM† 

reduzida
IMC*≤23,6 ≤24 kgf IMC*≤23,1 ≤14 kgf
>23,6 IMC*≤25,7 ≤23,2 kgf >23,1 IMC*≤26,1 ≤15,8 kgf
>25,7 IMC*≤28,3 ≤21,6 kgf >26,1 IMC*≤29,5 ≤14 kgf
IMC*>28,3 ≤25 kgf IMC* >29,5 ≤14 kgf

* IMC - Índice de Massa Corpórea; † FPM - Força de Preensão Manual

Figura 1. Pontos de corte para força de preensão manual 

ajustados conforme sexo e índice de massa corpórea dos 

idosos longevos participantes. Curitiba, PR, Brasil, 2015

Para avaliar a velocidade da marcha (em m/s), o 

idoso foi orientado a caminhar uma distância de seis 

metros, de maneira habitual, em superfície plana, 

sinalizada por duas marcas distantes quatro metros 

uma da outra. A fim de reduzir efeitos de aceleração 

e desaceleração, o primeiro e o último metro da 

caminhada não foram cronometrados, contabilizando 

apenas o percurso de quatro metros. Estudo 

internacional de revisão de literatura, que avaliou 

a aplicabilidade de testes de velocidade da marcha, 

destacou que a marcação dos seis metros tem sido 

muito utilizada com idosos e, de modo usual, podem 

ser cronometrados de 4 a 6 metros de marcha, de 

acordo com a finalidade do estudo(17).

Após ajuste para sexo e altura, foram considerados 

marcadores de fragilidade os valores iguais ou superiores 

aos pontos de corte (Figura 2).

Sexo masculino Sexo feminino
Altura VM* reduzida Altura VM* reduzida

≤ 166cm ≥ 9,65 s ≤ 152 cm ≥ 13,04 s
> 166cm ≥ 7,97 s > 152 cm ≥ 11,57 s

* VM – Velocidade da Marcha

Figura 2. Pontos de corte para velocidade da marcha 

ajustados conforme sexo e altura dos idosos longevos 

participantes. Curitiba, PR, Brasil, 2015

A perda de peso foi verificada por meio do 

autorrelato do idoso longevo quanto às questões: a) 

O(A) senhor(a) perdeu peso nos últimos doze meses?; 

b) Se sim, quantos quilos?. O idoso longevo que 

declarou perda de peso corporal maior ou igual a 4,5 Kg 

nos últimos doze meses, de forma não intencional, foi 

considerado com marcador para fragilidade física.

O marcador fadiga/exaustão foi verificado com base 

em autorrelato do idoso longevo para o questionamento 

“Você se sente cheio de energia?”, presente na Escala de 

Depressão, do Centro de Estudos Epidemiológicos(18). A 

resposta negativa do idoso longevo à questão proposta 

representou o marcador de fragilidade.

Para avaliação do nível de atividade física, foi 

utilizado o Questionário de Nível de Atividade Física 

para Idosos – CuritibAtiva, que contém vinte questões 

relacionadas à frequência e ao tempo de atividades 
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realizadas na última semana pelo idoso, classificando-o 

ao final da avaliação como inativo (0-32 pontos), pouco 

ativo (33-82 pontos), moderadamente ativo (83-108 

pontos), ativo (109-133 pontos) ou muito ativo (134 

pontos ou mais)(19). Representou marcador de fragilidade 

a classificação de inativo ou pouco ativo, conforme o 

instrumento.

As análises estatísticas foram realizadas no 

software Statistica10. Para caracterização clínica da 

amostra, foram realizadas análises descritivas por meio 

da distribuição de frequência absoluta e percentual, 

média e desvio padrão, além de outras medidas de 

tendência central (moda e mediana).

A análise univariada foi verificada por meio do 

teste de qui-quadrado, com valor de p<0,05, por meio 

do qual foi avaliada isoladamente cada variável clínica 

em relação à resposta de interesse - a fragilidade. Na 

análise multivariada, mediante regressão logística, 

examinaram-se dois grupos (análise de Cluster), com 

junção das categorias Pré-frágil e Não Frágil. Optou-se 

pela junção das categorias Pré-frágil e Não Frágil devido 

à regressão logística ser basicamente limitada a dois 

grupos. Foi definida como resposta prioritária (evento 

de interesse) para previsão a resposta Frágil, atribuindo-

se a outra categoria, Não Frágil, o seu complemento, 

seguindo um modelo associado à distribuição Binomial.

Para elaboração do modelo preditivo, incluíram-se 

inicialmente todas as variáveis clínicas do estudo, com 

posterior utilização do método forward stepwise para 

inserção daquelas que apresentaram p-valor individual 

mais baixo. Foram calculadas as respectivas odds ratio 

(OR) e intervalo de confiança de 95% das variáveis 

inseridas em cada modelo. 

Cada modelo foi avaliado pela análise de deviance, 

valor preditivo, especificidade e sensibilidade, 

sendo considerado elegível para este estudo o mais 

parcimonioso. Com isso, totalizaram três modelos 

possíveis de predição da fragilidade física em idosos 

longevos usuários da atenção básica em saúde, segundo 

variáveis clínicas.

O desenvolvimento do estudo atendeu às normas 

nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos, seguindo o disposto na 

resolução no. 466/2012, com aprovação em 28 de 

novembro de 2012, sob o registro CEP/SD: 156.413 e 

CAAE: 07993712.8.0000.0102, do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Paraná. 

Resultados

A amostra final foi composta por 243 idosos 

longevos, dos quais cabe destacar o predomínio do sexo 

feminino (161; 66,3%), com idade mínima e máxima, 

respectivamente, de 80 e 98 anos (média=84,4±3,8), 

viúvos (158; 65%), com baixa escolaridade (137; 

56,4%) e que residiam com familiares (144; 59,3%). 

Da amostra total, 36 (14,8%) idosos longevos 

foram classificados como Frágeis, 52 (21,4%) Não 

Frágeis e 155 (63,8%) Pré-frágeis. A maioria autorreferiu 

alguma doença (236; 97,1%), não relatou quedas (132; 

54,3%) ou hospitalização prévias (193; 79,4%) e fazia 

uso de algum fármaco (233; 95,9%). Houve associação 

significativa entre fragilidade física e hospitalização nos 

últimos 12 meses (p=0,0454) (Tabela 1).

Quanto às doenças autorrelatadas, a maioria referiu 

doenças cardiovasculares (n=211; 86,8%) e negou 

doenças osteomusculares (n=148; 60,9%), digestivas 

(n=217; 89,3%), metabólicas (n=165; 67,9%), 

respiratórias (n=220; 90,5%), dislipidemia (n=188; 

77,4%) e outras doenças (n=191; 78,6%).

Quanto ao relato de medicamentos consumidos 

pelos idosos longevos, houve predomínio do uso de 2 ou 

mais fármacos do grupo de anti-hipertensivos, diuréticos 

e vasodilatadores (n=113; 46,5%). A maioria não 

relatou o consumo dos medicamentos de outros grupos 

de fármacos investigados. Houve associação significativa 

entre a síndrome da fragilidade e o grupo de fármacos 

classificados como antidiabéticos (p=0,0248).

Observa-se na Tabela 2 os três modelos logísticos 

preditivos de fragilidade física para idosos longevos, 

considerando variáveis clínicas.

O Modelo Completo apresentou pior desempenho em 

comparação aos demais, por não evidenciar significância 

estatística (p=0,303) e obter menores taxas de acerto 

de Frágeis (20,6%) e Não-frágeis (88,7%), bem como 

altos índices de falsos Frágeis (35,2%) e Não-frágeis 

(47,2%). Os Modelos 1 e 2 assemelham-se na capacidade 

preditiva (65% - 65,8%), sensibilidade (55,5% - 58,3%) 

e especificidade (66,6% - 67,1%) (Tabela 3). 

O Modelo 1 destaca-se dos demais ao apresentar 

significância estatística (p=0,013) associado a um 

menor número de variáveis clínicas em comparação aos 

demais modelos (Tabela 2), caracterizando-se como o 

mais eficaz na predição de idosos longevos frágeis no 

presente estudo.

Nesse modelo, houve associação estatística apenas 

para “dislipidemias” (p=0,048) e “hospitalização nos 

últimos 12 meses” (p=0,024) (Tabela 2). Avaliando as 

OR das variáveis desse modelo e mantendo as demais 

constantes, destaca-se o efeito da “hospitalização nos 

últimos 12 meses” sobre variações na prevalência do 

idoso longevo ser frágil, com menor influência da 

variável “dislipidemia” (OR=0,32) e sem influência da 

variável “doenças metabólicas” (p=0,073; IC 0,94-4,24) 

no modelo escolhido.
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Tabela 1. Associação da fragilidade física às características clínicas dos idosos longevos. Curitiba, PR, Brasil, 2015

Variável Classificação Total (%) Não-frágeis (%) Pré-frágeis (%) Frágeis (%) p-value*

Doenças
Sim 236(97,1) 51(98,1) 150(96,8) 35(97,2)

0,8879
Não 07(2,9) 01(1,9) 05(3,2) 01(2,8)

Número de doenças

≤ 03 171(70,4) 35(67,3) 109(70,3) 27(75,0)

0,867104 a 06 59(24,3) 15(28,9) 37(23,9) 07(19,4)

≥ 07 13(5,3) 02(3,8) 09(5,8) 02(5,6)

Quedas últimos 12 
meses

Sim 111(45,7) 17(32,7) 75(48,4) 19(52,8)
0,0942

Não 132(54,3) 35(67,3) 80(51,6) 17(47,2)

Uso de medicamentos
Sim 233(95,9) 50(96,2) 149(96,1) 34(94,4)

0,8948
Não 10(4,1) 02(3,8) 06(3,9) 02(5,6)

Número de 
medicamentos

≤ 04 153(63,0) 35(67,3) 93(60,0) 25(69,4)
0,4376

≥ 05 90(37,0) 17(32,7) 62(40,0) 11(30,6)

Hospitalização últimos 
12 meses

Sim 50(20,6) 06(11,5) 32(20,6) 12(33,3)
0,0454

Não 193(79,4) 46(88,5) 123(79,4) 24(66,7)

Total 243(100) 52(100) 155(100) 36(100)

*Teste Qui-quadrado, p<0,05

Tabela 2. Modelos preditivos de fragilidade física em idosos longevos, segundo variáveis clínicas. Curitiba, PR, Brasil, 2015

Variáveis Modelo Completo 
OR*(95%IC) p-value† Modelo 1 

OR*(95%IC)  p-value† Modelo 2
OR*(95%IC)  p-value†

 p=0,303  p=0,013  p=0,115  

Doenças metabólicas 2,34 
(1,03-5,28) 0,041 1,99 

(0,94-4,24) 0,073 2,24
(1,02-4,97) 0,045

Dislipidemias 0,31 
(0,10-1,01) 0,052 0,32

(0,11-0,99) 0,048 0,33 
(0,11-1,04) 0,058

Hospitalização últimos 12 meses 2,62 
(1,09-6,28) 0,031 2,50 

(1,13-5,57) 0,024 2,59
(1,11-6,08) 0,028

Doenças Cardiovasculares 0,72 
(0,24-2,18) 0,557   0,70

(0,24-2,11) 0,531

Doenças Osteomusculares 0,81 
(0,35-1,86) 0,615   0,82

(0,37-1,87) 0,651

Queda últimos 12 meses 1,35
(0,62-2,92) 0,451   1,38

(0,65-2,95) 0,397

Outras doenças 0,57
(0,21-1,55) 0,269   0,59

(0,22-1,59) 0,295

Número de medicamentos‡ 1,44 
(0,59-3,50) 0,422   1,44

(0,61-3,39) 0,399

Doenças Auditivas 1,85 
(0,60-5,76) 0,286   1,83

(0,61-5,54) 0,284

Uso de medicamentos 1,16 
(0,18-7,40) 0,879   1,17

(0,19-7,29) 0,869

Doenças Respiratórias 0,93 
(0,23-3,79) 0,921     

Doenças Visuais 1,41 
(0,55-3,58) 0,472     

Doenças Urológicas 1,17 
(0,29-4,76) 0,823     

Doenças do trato gastrointestinal 0,77 
(0,19-3,12) 0,717     

*OR - odds ratio; † Teste Qui-quadrado, p<0,05; ‡ Considerou-se a classificação de 5 ou mais medicamentos 

Tabela 3. Comparação dos Modelos preditivos de fragilidade física em idosos longevos, segundo variáveis clínicas. 

Curitiba, PR, Brasil, 2015

Medidas Modelo completo Modelo 1 Modelo 2

p-valor 0,303 0,013 0,115

Predição modelo 0,629 0,650 0,658

Acerto frágeis 0,206 0,224 0,235

Acerto não frágeis 0,887 0,896 0,902

Falso frágil 0,352 0,333 0,328

Falso não frágil 0,472 0,444 0,416

Sensibilidade 0,527 0,555 0,583

Especificidade 0,647 0,666 0,671
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Discussão

A prevalência de idosos longevos frágeis no 

presente estudo encontra-se com discreta variação do 

resultado obtido em revisão sistemática internacional, 

que investigou o mesmo índice em idosos de 60 anos 

ou mais que viviam em comunidade em países latino 

americanos e do Caribe (19,6% frágeis)(20). Outra 

revisão internacional que evidenciou a prevalência da 

síndrome em países em desenvolvimento destacou 

uma variação de 17% a 31% em estudos brasileiros 

com amostras semelhantes(21). Ao considerar a 

distribuição da fragilidade física por faixa etária, com 

destaque para o grupo dos idosos longevos, encontra-

se semelhança dos resultados do presente estudo 

com os dados obtidos em estudo transversal da Rede 

Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA), realizado 

em sete cidades brasileiras, o qual revelou que, entre 

512 idosos longevos, 19,7% eram Frágeis e 57,2% 

Pré-frágeis(22).

A variabilidade da prevalência da síndrome pode 

estar relacionada às localizações geográficas das 

amostras dos estudos avaliados. Do mesmo modo, 

características dos idosos longevos avaliados no presente 

estudo, que correspondiam a usuários frequentadores de 

Unidades Básicas de Saúde, podem ser determinantes 

para a prevenção de fragilidade, estabilidade ou de sua 

reversão. Entende-se que o cuidado rigoroso prestado 

pela equipe de saúde a esse grupo etário, por meio de 

terapêutica farmacológica e não farmacológica, pode 

proporcionar a gestão próxima à adequada das doenças 

crônicas, minimizando o desenvolvimento de possíveis 

complicações provenientes das comorbidades, como a 

fragilidade física.

No presente estudo, o grupo de medicamentos que 

atingiu grau de significância para o desenvolvimento 

da síndrome foi o composto por antidiabéticos. Apesar 

dos mecanismos de associação entre o Diabetes 

Mellitus (DM) e a fragilidade ainda serem incertos(23), há 

evidências de que o DM seja um fator de risco potencial 

para o desenvolvimento da síndrome.

Estudo prospectivo internacional desenvolvido 

com 1750 idosos residentes na Espanha apontou um 

risco aumentado (OR 2,18; IC 95%, 1,42-3,37) para 

o desenvolvimento da fragilidade em participantes 

diabéticos. Além disso, destacou que o consumo de 

hipoglicemiantes reduziu o risco para 1,01 (IC 95%; 

0,46-2,20)(23). O consumo de fármacos dessa classe pelos 

idosos longevos pode contribuir para a manutenção da 

massa magra, força muscular e capacidade funcional(24). 

Assim, compreende-se que a manutenção dos índices 

glicêmicos é meta fundamental na gestão da fragilidade 

física em idosos longevos.

No modelo final de regressão eleito, os idosos 

que possuíam mais chances de se tornarem frágeis 

apresentavam hospitalização nos últimos 12 meses 

(OR=2,50), dislipidemia (OR=0,32) e doença metabólica 

(OR=1,99).

A associação da síndrome ao relato de 

hospitalização nos últimos 12 meses foi destacada por 

autores nacionais(10) e internacionais(8,25-26). Revisão 

sistemática avaliou 31 artigos internacionais e identificou 

que a fragilidade aumenta de 1,2 a 1,8 vezes o risco 

de hospitalização(25), achado semelhante ao de outro 

estudo transversal realizado com 993 idosos de 70 anos 

ou mais residentes em Albacete, Espanha, que apontou 

risco aumentado de hospitalização em 1,7 vezes(26). A 

ocorrência da fragilidade física gera maior demanda de 

cuidados decorrente da reduzida capacidade de resposta 

a diversos estressores e diminuição da eficiência da 

homeostase, o que ocasiona desfechos negativos à 

saúde, tais como a hospitalização. 

As chances elevadas de hospitalização no presente 

estudo possivelmente estão relacionadas à faixa etária 

da amostra. Há déficit significativo de estudos nacionais 

e internacionais que contemplem, exclusivamente, 

idosos longevos. Tal abordagem é necessária devido às 

peculiaridades desse segmento etário, que se mostram 

diferenciadas de idosos mais jovens, com destaque para 

taxas mais elevadas de desfechos negativos à saúde. 

Quanto à variável “dislipidemia”, que imputou 

maiores chances dos idosos longevos para o 

desenvolvimento da fragilidade física neste estudo, 

autores internacionais(23,27-28) destacam a relação 

entre esse fator, a sarcopenia e outras morbidades, 

em especial, o Diabetes Mellitus e as doenças 

cardiovasculares. A dislipidemia associada a outras 

doenças crônicas favorece a ocorrência de alterações 

neuromusculares e, consequentemente, alterações de 

marcha, equilíbrio e a síndrome da fragilidade física(28-29). 

No que diz respeito à influência da variável “doença 

metabólica” no modelo preditivo, possivelmente 

relaciona-se ao favorecimento da desregulação 

neuroendócrina, considerada um dos pontos que 

alicerçam o desenvolvimento da fragilidade física(30). 

Alterações hormonais(31) e hipovitaminoses(32) têm sido 

apontadas como importantes distúrbios relacionados 

à síndrome.

Destaca-se o papel da vitamina D na saúde 

osteomuscular de idosos e consequente relação entre o 

processo sarcopênico. Estudo prospectivo internacional 

com 727 idosos com 65 anos ou mais residentes 

na região de Augsburgo, Alemanha, apontou que 

participantes com baixos níveis de vitamina D obtiveram 

chances significativamente maiores de desenvolver a 

síndrome (OR=2,53), quando comparado àqueles com 
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níveis normais(32). Nesse sentido, considera-se como 

papel da enfermagem a orientação e o estímulo quanto 

à exposição ao sol, à ingesta de alimentos ricos desse 

nutriente e à prática de exercícios físicos. 

Para a enfermagem gerontológica, a elaboração de 

um modelo preditivo de fragilidade física contribui para 

uma maior objetividade no rastreio de idosos longevos(33). 

Entende-se que esse é o grupo etário que mais cresce em 

todo o mundo, possuidor de características diferenciadas 

de idosos mais jovens e, muitas vezes, excluídos de 

estudos científicos. Investigações compostas por sujeitos 

com 80 anos ou mais devem ser estimuladas, de modo 

a aprofundar o conhecimento acerca da prevalência de 

síndromes, fatores associados e condições de saúde e 

doença desse segmento etário. 

Os resultados do presente estudo apontam 

para fatores clínicos que podem interferir no 

desenvolvimento da síndrome, constituindo-se como 

possíveis fatores de intervenção presentes no cuidado 

de enfermagem gerontológica. Nesse contexto, 

a elaboração de um modelo preditivo constitui-

se como o primeiro passo para o planejamento de 

cuidados que minimizem transições para estados de 

maior fragilidade, bem como intervenções voltadas 

à manutenção da capacidade funcional e ao manejo 

adequado da síndrome. A avaliação de chances de um 

idoso tornar-se frágil favorece a tomada de decisões 

da equipe de saúde, mesmo na atenção primária, 

com base em raciocínio clínico voltado à prevenção de 

agravos à saúde de longevos.

No que diz respeito às limitações desta pesquisa, 

por se tratar de um estudo transversal, não houve o 

estabelecimento de relações causais entre as variáveis 

clínicas e o desfecho desta investigação. Além disso, a 

amostra é representativa de uma comunidade específica, 

não permitindo a generalização dos resultados. Sugere-

se a realização de estudos longitudinais e multicêntricos, 

a fim de aprofundar a investigação de tais relações, bem 

como verificar as transições entre os níveis de fragilidade, 

tanto no agravamento, quanto na reversibilidade dos 

casos a médio e longo prazos.

Conclusão

O presente estudo propôs um Modelo Preditivo 

de Fragilidade Física em idosos longevos, segundo 

variáveis clínicas, o qual contemplou “doença 

metabólica”, “dislipidemia” e “hospitalização nos 

últimos 12 meses”. Na análise univariada dos 

dados, identificou-se interferência entre as variáveis 

clínicas “hospitalização nos últimos 12 meses” e 

“antidiabéticos” no desenvolvimento da síndrome da 

fragilidade física.

Quanto à gestão da fragilidade física na atenção 

básica, o enfermeiro deve estar alicerçado no 

cuidado que privilegia as peculiaridades do idoso 

longevo, com desenvolvimento de ações voltadas 

à prevenção da síndrome e de fatores clínicos 

relacionados. Intervenções de enfermagem na 

atenção básica, como o estímulo à prática de atividade 

física, orientação quanto à ingesta nutricional 

adequada, esclarecimentos quanto ao uso correto de 

medicamentos e acompanhamento clínico dos idosos 

longevos, são estratégias importantes na manutenção 

de massa magra, da força muscular e da capacidade 

funcional, bem como dos níveis lipídicos, os quais 

favorecem a redução de fatores clínicos importantes, 

como a dislipidemia e ocorrência de hospitalizações. 

Ademais, tais medidas possibilitam o acompanhamento 

de idosos não frágeis e em condição de pré-fragilidade 

física, a fim de reduzir casos de transição para níveis 

mais elevados da síndrome.

Para o presente estudo, a escolha de um modelo 

preditivo de fragilidade física em idosos longevos 

proporciona uma aplicação clínica mais rápida, menos 

dispendiosa, sem necessidade de ambiente diferenciado 

para a avaliação de determinados marcadores, além 

da redução no uso de equipamentos específicos para 

o rastreio da síndrome. A eleição de um modelo de 

regressão de fragilidade física constitui-se como o 

primeiro passo na elaboração de condutas clínicas de 

enfermagem para avaliação de idosos longevos na 

atenção primária.
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