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Resumo 
 

Introdução: uma das síndromes geriátricas é a síndrome da fragilidade (SF) que, além de 

frequente entre os idosos, é preditora de quedas, dependência, institucionalização, 

hospitalização e morte. A SF é multidimensional envolvendo uma interação complexa dos 

fatores biológicos, psicológicos e sociais, que culmina com o estado de maior vulnerabilidade. 

O critério diagnóstico mais amplamente utilizado é o descrito por Fried et al. Dados sobre a 

SF ainda são escassos na população idosa brasileira. Objetivo: descrever a prevalência de 

síndrome da fragilidade e seus componentes em idosos atendidos pela Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Métodos: estudo transversal, observacional, com coleta prospectiva de dados, 

onde estão sendo avaliados idosos procedentes de 30 ESF do município de Porto Alegre, 

sorteados aleatoriamente. Os idosos são avaliados de modo multidimensional por uma equipe 

interdisciplinar e classificados de acordo com o critério de Fried et al. modificado (conforme 

Ottenbacher et al., 2005) em não frágeis (0 componente), pré-frágeis (1 componente) e frágeis 

(2-4 componentes). Os componentes da SF avaliados foram: foram: (1) perda de peso não 

intencional de 5% ou mais do peso corporal nos últimos 12 meses; (2) relato de 

fadiga/exaustão; (3) força de preensão palmar (FPP) diminuída (medida com dinamômetro – 

ajustada para sexo e índice de massa corporal); (4) lentificação da velocidade da marcha 

(tempo que o idoso leva para percorrer uma distância de 4,5 ajustado para sexo e altura). 

Resultados: dos 251 idosos cujos dados já estão tabulados, a média da idade foi de 68,37±7,08 

anos (60-100 anos), a maioria eram mulheres (64,9%), 18,3% eram não frágeis, 53,8% pré-

frágeis e 27,9% frágeis. O componente mais frequente da SF foi lentificação da velocidade da 

marcha (59,5), seguido de exaustão (24%), FPP diminuída (20,5%) e perda de peso (9,8%).  
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Considerações finais: a prevalência de SF encontrada até o presente momento foi elevada 

(27,9%). Os resultados definitivos serão descritos em breve, uma vez que a finalização da 

coleta de dados está prevista para setembro de 2012. A obtenção dos resultados será 

importante para subsidiar os profissionais que lidam com a população idosa e as políticas 

públicas voltadas aos idosos da atenção básica, com vistas à prevenção e reabilitação dos 

mesmos. 


