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Introdução

Resultados

A síndrome da fragilidade do idoso é caracterizada por
perda de peso não intencional, sensação de exaustão,
baixo nível de atividade física e diminuição da força
muscular. As condições de saúde do idoso frágil são piores
que a de idosos robustos. Além disso, idosos frágeis
apresentam maior número de comorbidade e fazem uso de
maior número de medicamentos. A identificação do
impacto da fragilidade na mobilidade, cognição, humor e
nível de atividade física é importante para a elaboração de
programas de reabilitação.

Houve diferença estatisticamente significativa entre o
grupo GR e os grupos GPF e GF (Anova one-way,
p=0,0001; teste de pos hoc de Bonferroni, p=0,0001;
poder=1,0) em todas as variáveis. Os grupos GPF e
GF apresentaram diferenças significativas somente
no número de comorbidades, polifarmácia e
frequência de atividade física (Anova one-way,
p=0,0001; teste de pós hoc de Bonferroni, p=0,0001;
poder=1,0). Não houve diferença entre os grupos
GPF e GF nas demais variáveis. Idosos pré-frágeis
apresentaram comprometimentos físicos, cognitivos
e de humor similares aos idosos frágeis, apesar de
apresentarem menor número de comorbidades e
polifarmácia.

Objetivo
Este estudo tem como objetivo avaliar quantitativamente
quanto a mobilidade, cognição, estado de humor, número
de comorbidades, polifarmácia e nível de atividade física
influencia a síndrome da fragilidade em idosos.

Métodos e Procedimentos
Foi realizado um estudo observacional transversal, sendo
incluídos 76 idosos: 15 frágeis diagnosticados de acordo
com os critérios de Fried com média de idade: 84 anos
(4,70), 15 pré-frágeis com média de idade de 83 anos
(7,24) e 46 robustos com média de idade de 69 anos
(5,66).
Os participantes foram captados no Ambulatório de
Fragilidade e na ala de geriatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
O controle postural foi avaliado por meio do Mini-BESTest,
marcha pelo Functional Gait Assessment (FGA), cognição
pela Escala Cognitiva de Montreal (MoCA), estado de
humor pela Escala de Depressão Geriátrica (GDS) e nível
de atividade física pelo Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ). Além disso, foram registrados o
número de comorbidades, medicamentos e de casos de
polifarmácia.

Análise de dados
Foi realizada a comparação entre os grupos por meio da
ANOVA one-way e o teste de Pós-hoc de Bonferroni. O
software utilizado foi o Statistica 13.0.

Conclusão
A presença de fragilidade e pré-fragilidade em idosos
está associada a alterações no controle postural,
marcha, cognição, estado de humor e nível de
atividade física. Idosos pré-frágeis apresentam
alterações da mobilidade, do controle postural, da
cognição e do estado de humor semelhantes aos
idosos frágeis, apresentando diferenças em relação
ao número de medicamentos e de comorbidades.
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