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Resumo 

 

A velocidade da marcha vem sendo descrita como um indicador preditivo de 

importantes desfechos adversos em populações idosas. Entre os critérios para a 

avaliação de fragilidade, a velocidade da marcha tem sido apontada como o preditor 

de fragilidade mais confiável, prático e de baixo custo.  Objetivo: este estudo avalia 

a capacidade de discriminação da velocidade da marcha na determinação da 

presença de fragilidade em uma amostra populacional de idosos comunitários 

brasileiros. Método: Foi realizado um estudo observacional analítico de caráter 

transversal com uma amostra populacional de 391 idosos comunitários com idade 

de 65 anos ou mais, de ambos os sexos, da cidade de Santa Cruz-RN. Foi utilizado 

um questionário multidimensional contendo informações sociodemográgicas e 

relativas à saúde física e mental. Para avaliação da síndrome de fragilidade, foram 

considerados: a perda de peso não intencional, fraqueza muscular, auto-relato de 

exaustão, lentidão na marcha e baixo nível de atividades físicas. A velocidade da 

marcha foi avaliada a partir do desempenho ao andar uma distância de 8,6 metros 

livres, excluindo 2 metros para a aceleração e 2 metros para a desaceleração, sendo 

o tempo final cronometrado para os 4,6m. Foram calculadas a sensibilidade e a 

especificidade do teste de velocidade da marcha em diferentes pontos de corte do 

tempo de execução do teste, a partir dos quais foi construída a curva ROC como 

uma medida de valor preditivo do teste para identificar idosos frágeis. Resultados: A 

prevalência da fragilidade no município de Santa Cruz\RN, foi de 17.1%. A acurácia 

da velocidade da marcha ficou em 71% com um ponto de corte de 0,91m/s. Em 

relação ao sexo, as mulheres apresentaram uma acurácia de 80% com um ponto de 

corte de 0,77m/s, e os homens uma acurácia de 86% onde o ponto de corte ficou em 

0,82m/s (p<0,0001). Conclusão: Nossos achados possuem relevância clínica ao 

consideramos que, a detecção da presença de fragilidade através do teste de 

velocidade da marcha pode ser observada em homens e mulheres idosos através de 

um exame simples, barato e eficiente. 

Palavras-chave: envelhecimento, idoso frágil, sensibilidade, especificidade. 
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Abstract 
 

Gait speed has been described as a predictive indicator of important adverse 

outcomes in older populations. Among the criteria to evaluate frailty, gait speed has 

been identified as the most reliable predictor of fragility, practical and low cost. 

Objective: This study assesses the discriminating capability of gait speed in 

determining the presence of fragility in the elderly community in northeast of Brazil. 

Method: We performed an observational analytic study with a transversal character 

with a sample of 391 community-living elders, aged 65 years or older, of both sexes, 

in the city of Santa Cruz-RN. Participants were interviewed using a multidimensional 

questionnaire to obtain sociodemographic information, physical-related and mental 

health-related information. The unintentional weight loss, muscle weakness, self-

reported exhaustion, slow gait and low-physical activity were considered to evaluate 

the frailty syndrome. Gait velocity was measured as the time taken to walk the middle 

4,6 meters of 8,6 meters (excluding 2 meters to warm-up phase and 2 meters to 

deceleration phase).We calculate the sensitivity and specificity of gait speed test in 

different cutoff points for the test run time, from which ROC curve was constructed as 

a measure of test predictive value to identify frail elders. The prevalence of frailty in 

Santa Cruz-RN was 17.1%. The gait speed test accuracy was 71%when speed is 

below 0,91m/s. Among women, the gait speed test accuracy was 80%(gait speed 

below 0.77m/s) and among men, the test accuracy was 86% (gait spend below 

0,82%) (p<0,0001).Conclusion: our findings have clinical relevance when we 

consider that the detection of frailty presence by the gait speed test can be observed 

in elderly men and women by a simple, cheap and efficient exam. 

   

Keywords: elderly, frail elder, sensitivity and specificity. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1.1 Envelhecimento 

 

 O envelhecimento da população mundial já é uma realidade 

incontestável com inúmeras causas relacionadas às peculiaridades das 

populações dos diversos países do mundo. No entanto, suas conseqüências 

são similares nas diferentes sociedades, pois o impacto de uma população 

predominantemente envelhecida tanto no campo social, no campo médico, e 

no de políticas públicas é significativamente alto (PAIXÃO; REICHENHEIM, 

2005). 

 Esse processo agudo do crescimento da população idosa é evidente no 

Brasil, aonde a expectativa de vida vem crescendo de forma acelerada e 

espera-se que em 2025 chegue a 80 anos (FIEDLER & PERES, 2008). Além 

disso, projeções indicam que os países em desenvolvimento abrigarão mais de 

470 milhões de indivíduos acima de 65 anos em 2020, o que corresponde a 

mais que o dobro da população com a mesma idade em países desenvolvidos 

(PAIXÃO; REICHEINHEM, 2005). No Brasil, estima-se que a população idosa 

chegue a 30 milhões de pessoas acima de 60 anos até 2020, o que nos 

colocará como a sexta população mais idosa do planeta (RAMOS, 1993)a. 

 Com o envelhecimento, aumenta-se a probabilidade do surgimento de 

problemas ligados as incapacidades físicas, comorbidades e a síndrome da 

fragilidade. Existe ainda certa confusão para a utilização desses termos, no 

entanto, para a compreensão do processo de envelhecimento faz-se 

necessário a devida separação dos conceitos, e também há de se entender 

suas inter-relações no processo do envelhecimento. 

  Estima-se em torno de 20% a 30% o número dos indivíduos acima de 70 

anos que relatam incapacidades físicas. A incapacidade pode ser definida 

como dificuldade ou dependência na realização das atividades da vida diária 

(AVD’s), como por exemplo: atividades de auto-cuidado e/ou atividades 

domésticas. No geral a incapacidade apresentada pelo indivíduo com mais de 

65 anos é contextualizada como um problema social, no entanto também pode 

ser considerada como um problema de saúde devido às consequências 

acarretadas por ela (FRIED, 2004).  

A comorbidade pode ser definida como a presença de duas ou mais 

doenças simultâneas como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, acidente 



 

 

 

 

vascular cerebral, artrite, dentre outras, diagnosticadas no mesmo indivíduo. 

Portanto, a comorbidade é associada a cuidados de saúde e a altas despesas 

médicas, além de aumentar a morbidade e o risco de invalidez e morte (FRIED, 

2004). 

O processo de fragilidade ou síndrome de fragilidade é um estado 

fisiológico de aumento da vulnerabilidade a problemas que resultam da 

desregulação de múltiplos sistemas fisiológicos levando a uma diminuição das 

reservas de energia e da habilidade de manter ou recuperar a homeostase 

após eventos desestabilizantes, levando a doenças agudas e crônicas. Esta 

síndrome está diretamente relacionada aos níveis de incapacidade dos idosos 

e a comorbidade. As três entidades apresentam características de co-

ocorrência, o que sugere a importância clínica de diferenciá-las para que 

possamos planejar as ações preventivas  de cada problema (FRIED, 2004). 

A fragilidade pode ser considerada como um primeiro sinal de 

predisposição para as incapacidades e as comorbidades e por isso ela é 

constantemente investigada e debatida no meio científico.  

 

1.2 Fragilidade 

 

 Apesar de ser uma síndrome do idoso, nem todos os idosos podem ser 

considerados como frágeis. É verdade que a incidência de fragilidade aumenta 

com a idade, mas apenas de 3% a 7% de idosos entre as idades de 65 a 75 

anos são frágeis, e aproximadamente 32% dos idosos com idade superior a 90 

anos; e é mais frequente no sexo feminino (FRIED, et al., 2001; AHMED et al, 

2007). 

O processo de fragilidade se desenvolve lenta e gradualmente, podendo 

se abreviar por ocorrências de eventos agudos. Este processo se manifesta 

com a perda de massa muscular do idoso (sarcopenia), osteopenia, 

desregulação dos sistemas neuroendócrino e inflamatório, e má regulação 

energética, dentre outros (FRIED, 2004; AHMED et al, 2007; VAN KAN et al, 

2010). 

Apesar da falta de uniformidade dos instrumentos de avaliação de 

fragilidade, o método mais aceito é o elaborado por Linda Fried (2001), no qual 

a autora afirma que para classificar o idoso como um portador da síndrome de 



 

 

 

 

fragilidade tem-se que observar cinco características relacionadas ao processo 

de envelhecimento natural. O idoso frágil deve apresentar três ou mais dessas 

características, e quando ele apresenta apenas uma ou duas ele é considerado 

pré-frágil. Os critérios de avaliação da fragilidade são: perda de peso não 

intencional, diminuição da força de preensão, diminuição na velocidade da 

marcha, exaustão e baixo nível de atividade física (FRIED, 2004; AHMED et al, 

2007). 

Na avaliação da perda de peso, o avaliador deve estar munido de uma 

balança devidamente regulada e comparar o peso atual com as medidas 

anteriores deste mesmo idoso, observa-se se houve diminuição de 4,5kg ou de 

5% do peso corporal em comparação com o ano anterior. No entanto, apesar 

da facilidade e baixo custo para a obtenção de uma balança, essas medidas 

anteriores nem sempre são precisas, às vezes são muito antigas, ou ainda, em 

muitos casos, os idosos não se recordam com precisão da última medida. 

Para a verificação do estado de exaustão sentida pelo idoso e para 

medir nível de atividade física medido pelo dispêndio semanal de energia em 

kilocalorias, ajustado segundo o sexo, são utilizados dois questionários de 

auto-relato. O primeiro (exaustão) avaliado por duas questões da escala de 

depressão Center for Epidemiological Studies – Depression (CES-D), e o 

segundo (nível de atividade física), com base no auto-relato das atividades 

físicas realizadas nas últimas duas semanas, avaliado pelo Minnesota Leisure 

Time Activities Questionnaire. 

Ambos os questionários são muito difundidos no meio acadêmico, e o 

método de auto-relato em questionários são claramente baratos, acessíveis, e 

de fácil administração. No entanto, muitos autores criticam a utilização de 

questionários de auto-relatos, principalmente pela subjetividade das respostas, 

pela dependência da memória do indivíduo, que pode falhar principalmente no 

público idoso, e pelos questionários que apesar de serem bem estruturados e 

validados não abrangem as diferentes realidades dos diferentes grupos de 

indivíduos que são investigados (STARLING et al, 1999; SCHMIDT et al, 2003; 

PARKER et al, 2008; PRUITT et al, 2008). Além disso, as respostas dos idosos 

também podem ser influenciadas por oscilações no estado de saúde e de 

humor, depressão, ansiedade ou capacidade cognitiva (MURPHI, 2009). 

Na avaliação da força de preensão é necessária a utilização de um 



 

 

 

 

dinamômetro manual, no lado dominante e o resultado deve ser ajustado ao 

sexo e ao índice de massa corporal (IMC). A perda de força de preensão é um 

dos principais preditores de diminuição da massa muscular corporal, e 

apresenta forte relação com a força do quadríceps e com a força dos membros 

inferiores. No geral, essas perdas de força muscular são induzidas pelo 

processo de sarcopenia  (THOMAS, 2010).  

A Sarcopenia atualmente é definida como uma diminuição da massa 

protéica do músculo, da função muscular e da qualidade de desempenho desta 

musculatura que acompanham o avançar da idade. Faz parte do processo 

natural de envelhecimento, mas pode se tornar perigosa quando é associada a 

uma incapacidade (LASTAYO et al., 2003; THOMAS, 2010).  

E como último critério de avaliação da fragilidade do idoso tem-se a 

velocidade da marcha (VM) onde a velocidade é medida em metros por 

segundos, e a distancia percorrida pelo idoso para ser realizada essa medida é 

de 8,6m onde só é descartado os dois metros iniciais e os dois finais sendo 

considerado apenas 4,6 m de distancia e seu valor ainda é ajustado segundo 

sexo e altura.  

A avaliação da VM tem sido apontada por diversos autores como o 

preditor de fragilidade mais confiável, prático e de baixo custo, capaz de 

identificar o idoso frágil (CESARI, et al., 2005; PINEDO et al., 2009; ROTHMAN 

et al., 2009, VAN KAN, et al., 2010), além de ser considerado um indicador 

preditivo de importantes desfechos adversos em populações idosas, como 

quedas, auto-eficácia, limitação e estado funcional (ABELLAN, et al., 2009), e 

até mesmo mortalidade (HARDY, et al., 2007). 

No entanto, ainda não está realmente definido quanto seria uma VM 

mínima ideal, ou seja, um “ponto de corte” que nos levaria a considerar o idoso 

frágil ou não. Estudos como o de Montero-Odasso et al (2005) apontaram o 

limite mínimo para a VM de 0,8m/s, já o estudo de Pinedo et al (2009) afirmam 

um ponto de corte para definição de fragilidade de 0,7m/s, outro autor como 

Cesari et al (2005) definem como limite 1m/s. 

Essa variedade de resultados nos levou a questionar qual seria a VM 

determinante da presença de fragilidade em uma amostra populacional de 

idosos comunitários brasileiros? 

 



 

 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

Avaliar a capacidade de discriminação da velocidade da marcha na 

determinação da presença de fragilidade em uma amostra populacional de 

idosos brasileiros 

 

1.3.2 Específicos  

- Determinar a velocidade da marcha em idosos nordestinos residentes na 

cidade de Santa Cruz, segundo os critérios de fragilidade. 

-  Quantificar a velocidade da marcha de acordo com o sexo. 

- Verificar a sensibilidade e a especificidade da velocidade da marcha dos 

idosos através da análise de ponto de corte. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2.1. Caracterização da pesquisa 

 

 O estudo se caracteriza como observacional analítico do tipo transversal 

e faz parte de um estudo epidemiológico multicêntrico denominado Rede de 

Estudo da Fragilidade de Idosos Brasileiros (REDE FIBRA). Este estudo 

multicêntrico é formado por quatro pólos de pesquisa: Universidade de São 

Paulo (USP) de Ribeirão Preto; Universidade de Campinas (UNICAMP), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ), onde cada um desses pólos possui sub-pólos de 

investigação, onde a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

através do Departamento de Fisioterapia, e o Programa de Pós-graduação em 

Fisioterapia, estão ligados ao pólo da UFMG. 

 

2.2 População e Amostra 

 

 O universo do estudo de onde se originou a amostra foi constituído por 

idosos de ambos os sexos, comunitários, moradores da zona urbana do 

município de Santa Cruz – RN 

 

2.2.1 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos idosos a partir dos 65 anos que residiam nas 

localidades de interesse, determinadas aleatoriamente com base nos dados do 

IBGE, visando estabelecimento de cotas representativas da população, além 

disso, os idosos deveriam atingir o ponto de corte de 17 pontos no Mini-exame 

do Estado Mental (MEEM), e assinarem o Termo de consentimento Livre e 

esclarecido (TCLE). 

 

2.2.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos da amostra idosos que se encontraram 

temporariamente ou permanentemente acamados, impossibilitados de 

caminhar, que possuíam déficits sensoriais graves que pudessem comprometer 

a locomoção, a comunicação ou a capacidade de desenhar e escrever. 

Também foram excluídos idosos com seqüelas cognitivas ou motoras graves 

de acidente vascular encefálico (AVE), portadores de Parkinson grave ou 



 

 

 

 

instável, apresentarem alguma doença terminal ou os que apresentaram algum 

diagnóstico de demência, déficit cognitivo, dificuldade de memória ou de 

linguagem, de auto-identificação, de comunicação ou ainda de orientação que 

pudessem ser informadas pelos familiares ou percebidas pelos entrevistadores. 

 

2.2.3 Cálculo amostral 

 O cálculo amostral foi obtido segundo o método de amostragem 

aleatória por conglomerados por área, conforme as seguintes etapas: 

 

1. Estabelecimento do tamanho da amostra de cada localidade estimou-se o 

tamanho amostral necessário para se ter uma proporção populacional de 50% 

de uma determinada característica em estudo – valor em que o tamanho 

amostral obtido é o máximo possível (p=0.50; q=0.50). O nível de significância 

foi de 5 % (alfa=5%; Z=1.96). O erro amostral foi fixado em 5%, pois a cidade 

de Santa Cruz – RN possui menos de um milhão de habitantes. Logo, utilizou-

se a seguinte fórmula: n= { z² x [ p x q / (d)² ] } (FONSECA & MARTINS, 1994). 

Com base neste cálculo, o tamanho amostral para a cidade de Santa Cruz – 

RN foi de 385 idosos. 

 

2. Estabelecimento do número e da localização dos domicílios a serem 

visitados considerando a localização dos idosos: Com base nos dados do 

IBGE, foi calculada a proporção de idosos de cada setor censitário em relação 

ao total de idosos da cidade. Em seguida, em cada setor censitário, foi 

calculada a densidade de idosos por domicílio, dividindo-se o número de idosos 

pelo número de domicílios neles existentes. A seguir foi dividido o número de 

idosos do setor censitário pela densidade de idosos por domicílio para 

obtenção do número de domicílios a serem visitados. 

 

3. Sorteio das quadras: em mapas fornecidos pelo IBGE foram identificadas, 

contadas e sorteadas as quadras dos domicílios visitados. 

 

4. Seleção de domicílio para reposição: em cada bairro foi fixado um número 

adicional e proporcional de quadras, para suprir recusas e ausências (4,54%) e 

para compensar as perdas motivadas pela aplicação dos critérios de exclusão 



 

 

 

 

(25,46 %). 

Portanto, visando o estabelecimento de quotas representativas da 

população, e considerando a diversidade sócio-econômica do município, os 

locais de interesse determinados, aleatoriamente, para a seleção dos idosos 

em Santa Cruz – RN, foram: Centro, Bairro 3 a 1, Conjunto Cônego Monte 

(CCM), Bairro do Paraíso, tendo a seguinte distribuição: 

 

Tabela 1. Frequência de idosos da pesquisa por bairro. 

 

 

2.3 Instrumentação e procedimentos da coleta dos dados 

 

 A coleta dos dados foi realizada utilizando os instrumentos 

disponibilizados pela REDE FIBRA (ANEXO A), dentre os quais destacam-se o 

inquérito e o quite instrumental padronizado contendo: mochila, cronômetro, fita 

métrica, fita adesiva, crachás de identificação, carimbo para impressão digital, 

dinamômetro de preensão manual (JAMAR, modelo BK-7498; Fred Sammons, 

Inc., Burr Ridge, IL), monitor de pressão arterial (OMRON HEALTHCARE, 

modelo HEM-742 INT – 1200 Lakeside Drive Bannockburn Illinois 60015 USA) 

e balança digital portátil (Glass 3 control da marca G-TECH). 

 Uma equipe de oito estudantes da FACISA/UFRN (Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi/UHRN) foi previamente selecionada e treinada 

para realizar as entrevistas com os idosos. Durante a fase de treinamento, os 

entrevistadores foram instruídos, de acordo com o MANUAL DA REDE FIBRA, 

para assim, padronizar a forma de abordagem e indagações; bem como foi 

feita a calibragem dos instrumentos e um piloto para testar a confiabilidade 

entre os entrevistadores. 

 O inquérito da REDE FIBRA foi aplicado com a finalidade de apurar o 

Bairros Nº de Idosos 

Entrevistados 

Perdas por Exclusão 

(25,46%) 

Perdas por Recusas 

(4,54%) 

Centro 57 72 75 

3 a 1 85 106 110 

CCM 62 78 81 

Paraíso 181 227 235 

Total 385 483 501 



 

 

 

 

estado mental dos indivíduos, as características sócio-demográficas e a saúde 

física percebida. Também foram realizadas medidas antropométricas, aferida a 

pressão arterial dos participantes, avaliadas a força de preensão manual e a 

velocidade de marcha. 

 Os entrevistadores foram na casa dos idosos, informaram-lhes sobre a 

natureza e os objetivos do estudo e convidaram-lhes a participar da pesquisa, 

assinando o TCLE. Em seguida, os idosos foram submetidos ao exame do 

estado cognitivo. Os que obtinham escore inferior a 17 no MEEM eram 

impossibilitados de continuar no estudo e o entrevistador não prosseguia a 

entrevista; os que obtinham escore igual ou superior a 17 permaneciam no 

estudo e o entrevistador prosseguia o inquérito. 

 Toda a coleta foi realizada individualmente com o idoso, em um único 

dia com duração aproximada de 1 hora; porém caso fosse necessário, o 

entrevistador voltava a residência do idoso para esclarecer alguma duvida. 

 

2.3.1 Características sócio-demográficas  

 Como dados demográficos, foram coletadas as variáveis relacionadas 

ao sexo, idade, cor, estado civil, arranjo familiar e situações do domicilio em 

que vive. Já os dados coletados foram: grau de escolaridade, renda mensal e 

ocupação. 

 

2.3.2 Dados clínicos 

      A medida da pressão (PA) foi aferida três vezes, em dois momentos e 

em duas posições distintas. Primeiramente, mensurou-se a PA após a 

aplicação do questionário de características sócio-demográficas, com o 

indivíduo na posição sentada. A segunda medida da PA foi verificada após a 

avaliação da saúde física, também com o idoso na posição sentada; e, 

posteriormente, passado um minuto, aferiu-se a PA com o idoso posicionado 

em ortostatismo. Em todos os casos, a mensuração foi realizada 

preferencialmente, no membro superior direito, optando-se pelo membro 

contralateral diante de alguma impossibilidade.  

 

 

2.3.3 Dados antropométricos  



 

 

 

 

 Como medidas antropométricas, foram mensurada a massa corporal, 

com a balança digital portátil, a altura, foi verificada por meio de uma fita 

métrica, com o idoso descalço na posição ereta e olhando para o horizonte, 

além do índice de massa corporal (IMC – Kg/m²). 

 

2.3.4 Avaliação física 

 A avaliação da saúde física foi baseada no auto-relato, considerando os 

seguintes critérios: 

- Investigar a presença ou ausência de doenças crônicas diagnosticadas pelo 

médico no ultimo ano, incluindo: doenças cardíacas, hipertensão arterial, 

diabetes melitus, tumor maligno, artrite ou reumatismo, doenças pulmonares, 

depressão, osteoporose e AVE; 

- Perguntar se houve perda ou ganho de peso no último ano; 

- Verificar os auto-relatos de ocorrência de quedas com ou sem fratura e 

hospitalização no ultimo ano. 

 

2.3.5 Avaliação da saúde mental 

 Sintomatologia depressiva foi avaliada a partir da aplicação da versão 

reduzida da Escala de Depressão Geriátrica (Geriatric Depression Scale – 

GDS-15) que constitui um instrumento de rastreio rápido, simples e útil para a 

identificação de sintomas depressivos ou vulnerabilidade a depressão na 

velhice. Trata-se de uma escala dicotômica, em que os participantes são são 

interrogados a respeito da presença ou ausência de sintomas referentes a 

mudanças de humor, e a sentimentos específicos como o desamparo, 

inutilidade, desinteresse, dentre outros (SHEIK, YESAVAGE, 1986). 

 A versão curta da GDS contem quinze questões e tem validade 

brasileira(ALMEIDA, 1999). Para cada resposta do paciente que coincidir com 

a sintomatologia depressiva, é atribuído 1 ponto, e o escore total é o resultado 

da soma de todas essas respostas. Caso o escore total seja menor ou igual a 

5, considera-se que a pessoa não tem sintomatologia depressiva, caso seja 

maior que 5 considera-se como caso de depressão. 

  

 

2.3.6 Variáveis indicadoras da Síndrome de Fragilidade 



 

 

 

 

 A coleta dos dados relativos ao fenótipo da fragilidade foi realizada 

através da avaliação dos cinco critérios proposto por Fried (2001) e 

colaboradores, sendo estes: 

 

1º Perda de peso não intencional nos últimos doze meses, onde se 

questionava o idoso se ele havia no último ano e caso positivo, quantos quilos 

aproximadamente foram perdidos. Para o indicativo de fragilidade nesse item  

considerou-se a perda de peso não intencional maior que 4,5Kg ou mesmo 5% 

do peso corporal em relação ao peso do último ano. 

 

2º A diminuição da força de preensão foi avaliada com o dinamômetro manual 

de JAMAR, um instrumento aceito para medir força de preensão manual tanto 

clinicamente quanto em pesquisas (FIGUEIREDO, et al, 2007). Esse teste é de 

fácil aplicação e dá uma boa relação com a força muscular corporal total, pois 

apresenta correlação com a força de flexão do cotovelo, de extensão do joelho 

e do tronco, além de ser um bom preditor de incapacidade e mortalidade 

(RANTANEN, et al, 2003). O procedimento do teste seguiu as recomendações 

do MANUAL DA REDE FIBRA: paciente posicionado de forma confortável em 

uma cadeira normal sem apoio para os braços, com os dois pés apoiados no 

chão, glenoumeral abduzidos, cotovelo fletido a 90 graus, antebraço em 

posição neutra, com o polegar apontado para o teto, posição de punho 

confortável; o dinamômetro foi colocado na mão dominante e tendo o ajuste da 

alça na segunda posição para as mulheres e terceira posição para os homens. 

O examinador fornecia um comando verbal em alta voz para iniciar o teste em 

que o idoso aperta a alça do dinamômetro e mantém-na pressionada por seis 

segundos.  Foram obtidas três medidas em quilogramas força (Kgf) com um 

intervalo de um minuto entre elas e obtido o valor médio das três medidas para 

determinar a força da mão dominante.  

Para indicar os idosos frágeis nessa medida, foram adotados os 

seguintes pontos de corte propostos por Fried et al. (2001), ajustados pelo sexo 

e IMC: 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 2: Pontos de cortes para força de preensão ajustados por sexo e IMC. 

 IMC FP 

Homens  ≤ 24 ≤ 29 

 24,1 – 26 ≤ 30 

 26.1 – 28 ≤ 30 

 > 28 ≤ 32 

Mulheres ≤ 23 ≤ 17 

 23.1 – 26 ≤ 17.3 

 26.1 – 29 ≤ 18 

 > 29 ≤ 21 

Fonte: Fried et al. (2001) 

 

3º O auto-relato de exaustão foi verificado por meio da aplicação de duas 

questões da escala de depressão do Center for Epidemiological Studies (CES-

D) (BASTITONI, S. S. T. et al, 2007). Os participantes foram interrogados a 

respeito de como se sentiram na última semana, a partir das perguntas: “Sentiu 

que teve que fazer esforço para dar conta das suas tarefas habituais?” e “Não 

conseguiu levar adiante suas coisas?”. As respostas são em escala Likert 

(nunca ou raramente = 0, às vezes = 1, freqüentemente = 2, sempre = 3). Para 

evidenciar fragilidade nesse item, o idoso pontua 2 ou 3 para uma das duas 

questões supracitadas (FRIED, et al. 2001).  

 

4º A velocidade da marcha tempo de marcha foi avaliado a partir do 

desempenho ao andar uma distância de 8,6 metros livres, excluindo 2 metros 

para a aceleração e 2 metros para a desaceleração, sendo o tempo final 

cronometrado para os 4,6m.  Foi estabelecido como padrão o uso de um 

cronômetro (Professional Quartz Timer da marca KADIO, modelo KD 1069).  

Foi dado um comando verbal para o idoso iniciar a caminhada, usando seu 

calçado usual e seu dispositivo de auxílio à marcha (quando necessário), 

deambulando com a velocidade de marcha cotidiana. Foram realizadas três 

medidas apresentadas em segundos, e foi considerado o valor médio das 

mesmas. Também neste item, para indicar os idosos frágeis nesse aspecto, 

foram adotados os seguintes pontos de corte propostos por Fried et al. (2001), 

ajustados pelo sexo e altura: 



 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Ponto de corte para a VM ajustado pelo sexo e altura. 

 Altura (cm) Tempo de Marcha (seg) 

Homens ≤ 173  ≥ 7 

 > 173  ≥ 6  

Mulheres  ≤ 159  ≥ 7 

 > 159  ≥ 6  

Fonte: Fried et al. (2001) 

 

5º Por fim, o nível de atividade física foi investigado através da aplicação do 

Questionário Minnesota de Atividades Físicas e Lazer, que engloba diversas 

atividades realizadas pelos indivíduos, incluindo a prática de esportes, 

caminhadas e atividades cotidianas (TAYLOR, 1978; FRIED, 2001). Foi 

utilizada a versão traduzida e adaptada para o estudo da REDE FIBRA. A partir 

dessas informações, realizou-se o cálculo das quilocalorias (kcal) despendidas 

durante a realização das atividades nas duas últimas semanas. Os pontos de 

corte foram estabelecidos a partir do percentil 20 dos resultados encontrados 

no presente estudo, sendo considerados frágeis neste critério, os indivíduos 

com pontuação inferior ao percentil 20. 

 

2.4  Análise estatística  

 

Os dados foram processados, armazenados e analisados através do 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

15.0. A estatística descritiva foi realizada usando as medidas de distribuição 

(média, desvio-padrão, frequência absoluta e frequência relativa) considerando 

as variáveis de interesse, a fim de caracterizar a amostra. Após ser verificada 

distribuição normal pelo teste Kolmogorov-Smirnov quanto à velocidade da 

marcha, foi utilizado teste t`Student não pareado para verificar diferença entre 

os sexos e a ANOVA para analisar diferenças entre as categorias frágil, pré-

frágil e não frágil, bem como de acordo com a faixa etária, com análise post 

hoc pelo teste de Tukey. Em seguida foram calculadas a sensibilidade e a 

especificidade do teste de velocidade da marcha em diferentes pontos de corte 



 

 

 

 

do tempo de execução do teste, a partir dos quais foi construída a curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic) como uma medida de valor preditivo do 

teste para identificar idosos frágeis (TOSTESON et al, 1994). A análise foi 

realizada a partir da categorização em dois grupos, frágil e não frágil, 

considerando os pré-frágéis como frágeis. A área sob a curva pode variar entre 

0,5 e 1,0. O melhor ponto de corte foi definido como aquele em que a 

sensibilidade e a especificidade apresentaram os valores mais próximos e mais 

altos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTIGO 

 

 Os resultados e discussão desta dissertação baseados nos dados 

coletados no nosso estudo serão apresentados na forma do artigo: “Velocidade 

da marcha como preditor de fragilidade em uma amostra populacional de 

idosos brasileiros” a ser submetido à revista Archives of Physical of Medicine 

and Rehabilitation após tradução para a lingua inglesa e adequação as normas 

de publicação da citada revista. 
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Resumo 

 

A velocidade da marcha vem sendo descrita como um indicador preditivo de 

importantes desfechos adversos em populações idosas. Entre os critérios para 

a avaliação de fragilidade, a velocidade da marcha tem sido apontada como o 

preditor de fragilidade mais confiável, prático e de baixo custo.  Objetivo: este 

estudo avalia a capacidade de discriminação da velocidade da marcha na 

determinação da presença de fragilidade em uma amostra populacional de 

idosos comunitários brasileiros. Método: Foi realizado um estudo 

observacional analítico de caráter transversal com uma amostra populacional 

de 391 idosos comunitários com idade de 65 anos ou mais, de ambos os 

sexos, da cidade de Santa Cruz-RN. Foi utilizado um questionário 

multidimensional contendo informações sociodemográgicas e relativas à saúde 

física e mental. Para avaliação da síndrome de fragilidade, foram considerados: 

a perda de peso não intencional, fraqueza muscular, auto-relato de exaustão, 

lentidão na marcha e baixo nível de atividades físicas. A velocidade da marcha 

foi avaliada a partir do desempenho ao andar uma distância de 8,6 metros 

livres, excluindo 2 metros para a aceleração e 2 metros para a desaceleração, 

sendo o tempo final cronometrado para os 4,6m. Foram calculadas a 

sensibilidade e a especificidade do teste de velocidade da marcha em 

diferentes pontos de corte do tempo de execução do teste, a partir dos quais foi 

construída a curva ROC como uma medida de valor preditivo do teste para 

identificar idosos frágeis. Resultados: A prevalência da fragilidade no 

município de Santa Cruz\RN, foi de 17.1%. A acurácia da velocidade da 

marcha ficou em 71% com um ponto de corte de 0,91m/s. Em relação ao sexo, 

as mulheres apresentaram uma acurácia de 80% com um ponto de corte de 

0,77m/s, e os homens uma acurácia de 86% onde o ponto de corte ficou em 

0,82m/s (p<0,0001). Conclusão: Nossos achados possuem relevância clínica 

ao consideramos que, a detecção da presença de fragilidade através do teste 

de velocidade da marcha pode ser observada em homens e mulheres idosos 

através de um exame simples, barato e eficiente. 

Palavras-chave: envelhecimento, idoso frágil, sensibilidade, especificidade. 

  



 

 

 

 

Abstract 
Gait speed has been described as a predictive indicator of important adverse 

outcomes in older populations. Among the criteria to evaluate frailty, gait speed 

has been identified as the most reliable predictor of fragility, practical and low 

cost. Objective: This study assesses the discriminating capability of gait speed 

in determining the presence of fragility in the elderly community in northeast of 

Brazil. Method: We performed an observational analytic study with a transversal 

character with a sample of 391 community-living elders, aged 65 years or older, 

of both sexes, in the city of Santa Cruz-RN. Participants were interviewed using 

a multidimensional questionnaire to obtain sociodemographic information, 

physical-related and mental health-related information. The unintentional weight 

loss, muscle weakness, self-reported exhaustion, slow gait and low-physical 

activity were considered to evaluate the frailty syndrome. Gait velocity was 

measured as the time taken to walk the middle 4,6 meters of 8,6 meters 

(excluding 2 meters to warm-up phase and 2 meters to deceleration phase).We 

calculate the sensitivity and specificity of gait speed test in different cutoff points 

for the test run time, from which ROC curve was constructed as a measure of 

test predictive value to identify frail elders. The prevalence of frailty in Santa 

Cruz-RN was 17.1%. The gait speed test accuracy was 71%when speed is 

below 0,91m/s. Among women, the gait speed test accuracy was 80%(gait 

speed below 0.77m/s) and among men, the test accuracy was 86% (gait spend 

below 0,82%) (p<0,0001).Conclusion: our findings have clinical relevance when 

we consider that the detection of frailty presence by the gait speed test can be 

observed in elderly men and women by a simple, cheap and efficient exam. 

   

Keywords: elderly, frail elder, sensitivity and specificity. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Introdução 

 

A definição de fragilidade em idosos atualmente vem sendo utilizada em 

pesquisas epidemiológicas através do conceito proposto por Fried et al em 

2001, onde foi considerada como uma síndrome biológica geriátrica com fortes 

indícios para a proposição de um fenótipo1. Esta síndrome por sua vez, seria 

caracterizado por fraqueza, fadiga, perda de peso, diminuição das reservas 

fisiológicas e extrema vulnerabilidade a estressores. Estas características estão 

fortemente associadas à incapacidade funcional, morbidades, 

institucionalização e mortalidade2, 3. 

No tocante à avaliação geriátrica do conceito fragilidade, a validade de 

constructo desta síndrome está apoiada na operacionalização de cinco 

medidas que refletem o declínio fisiológico e a debilidade das pessoas idosas 

frente aos eventos deletérios à saúde e à capacidade funcional. A avaliação 

destes aspectos ocorre através de informações auto-relatadas sobre o gasto 

energético, perda de peso e sensação de fadiga; e de testes funcionais de 

avaliação da força muscular de preensão palmar e da velocidade da marcha4. 

Assim, a avaliação da fragilidade em idosos está amparada nas respostas 

dicotômicas destes cinco itens, onde na presença de três ou mais dos itens 

avaliados considera-se o idoso como frágil, e ter um ou dois dos critérios, como 

pré-frágil5.  

Entre os itens avaliados, a velocidade da marcha possui uma 

importância clínica pela praticidade de sua utilização no âmbito da prática 

geriátrica, além de ser considerado um indicador preditivo de importantes 

desfechos adversos em populações idosas, como quedas, limitação funcional6, 

e até mesmo mortalidade7.  

Em relação à fragilidade em idosos, a velocidade da marcha apresenta-

se como um forte indicador para detecção desta síndrome8. No entanto, os 

valores de ponto de corte da velocidade da marcha para identificar a presença 

de fragilidade ainda não foram plenamente estabelecidos. Este estudo avalia a 

capacidade de discriminação da velocidade da marcha na determinação da 

presença de fragilidade em uma amostra populacional de idosos comunitários 

brasileiros. 

 



 

 

 

 

 

Material e métodos 

 

 Utilizou-se um estudo observacional analítico de caráter transversal que 

faz parte de um estudo epidemiológico multicêntrico denominado de Rede 

FIBRA (Rede de Estudos da Fragilidade de Idosos Bralileiros), com uma 

amostra populacional de 391 idosos comunitários com idade de 65 anos ou 

mais, de ambos os sexos, da cidade de Santa Cruz-RN, Brasil. Os idosos 

foram selecionados de forma aleatória considerando a diversidade sócio-

econômica do município para o estabelecimento de cotas representativas da 

população. Para o cálculo da amostra de cada cidade foi estimado o tamanho 

amostral necessário para se ter uma proporção populacional de 50% de uma 

determinada característica em estudo (valor em que o tamanho amostral obtido 

é o máximo possível (p=0.50; q=0.50), conforme a população idosa de cada 

uma delas. Foi fixado o nível de significância de 5% (alfa=5%; Z=1,96). O erro 

amostral variou entre 3% e 5%. A fórmula utilizada foi a seguinte: n={ z2  [ p  

q / (d)2 ]} (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Tamanhos amostrais para estimativa de proporção de determinada 

característica, fixando o nível de significância (alfa=5%) para vários valores de erro 

amostral (d) 

Proporção Estimada (p) Erro Amostral (d) Tamanho Amostral (n) 

p=50% 

d=3% 

d=4% 

d=5% 

n=1068 

n=601 

n=385 

 

  

 Com base nesses cálculos, o tamanho amostral para uma cidade com 

menos de um milhão de habitantes, o valor da amostra foi fixado em 385 

indivíduos, correspondente a um erro de 5% como foi o caso de Santa Cruz-

RN. 

 Foram excluídos os idosos com escores ≥ 17 pontos no Mini-exame do 

Estado Mental9, 10. A avaliação dos critérios de fragilidade dos participantes foi 



 

 

 

 

realizada por fisioterapeutas treinados, sendo avaliada a confiabilidade das 

medidas realizadas em estudo piloto prévio. 

Como instrumento de avaliação, foi utilizado um questionário 

multidimensional com informações sobre as características sócio-demográficas 

dos participantes (sexo, idade, cor, estado civil, arranjo familiar,grau de 

escolaridade, renda mensal e ocupação laboral); Estado cognitivo (Mini Exame 

do Estado Mental- MEEM), considerando como ponto de corte o valor ≥ 17 

pontos; Estado de Saúde Física, baseado no auto-relato de presença ou 

ausência de doenças crônicas diagnosticada pelo médico no último ano 

(doenças cardíacas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tumor maligno, 

artrite ou reumatismo, doenças pulmonares, osteoporose e AVE, e ocorrência 

de quedas)11; Estado de Saúde Percebida, avaliado através da seguinte 

pergunta “Em geral, o senhor diria que sua saúde é muito boa, boa, regular, 

ruim ou muito ruim?, foram considerado como boa percepção da saúde, os 

idosos que consideraram a saúde como muito boa, boa ou regular. Já os que 

consideraram a saúde como ruim ou muito ruim, foram considerados como má 

percepção da saúde; Capacidade Funcional, através da avaliação do nível de 

desempenho das atividades instrumentais de vida diária (AIVD) pela Escala de 

Lawton12, e das atividades básicas de vida diária (ABVD) pela escala de Katz13. 

Para as ABVD foram considerados dependentes aqueles indivíduos que 

relataram dependência total em pelo menos 1 atividade  na escala de Katz. Já 

para as AIVD, considerou-se dependente os indivíduos classificados com 

algum grau de dependência, seguindo o escore de Lawton e Brody12; Estado 

de Saúde Mental (Sintomatologia Depressiva), avaliado a partir da aplicação da 

versão brasileira reduzida da Escala de Depressão Geriátrica (Geriatric 

Depression Scale – GDS-15)14. 

Para avaliação da presença da síndrome de fragilidade, foram 

considerados os cinco itens propostos por Fried e colaboradores, sendo estes: 

perda de peso não intencional, fraqueza muscular, auto-relato de exaustão, 

lentidão na marcha e baixo nível de atividades físicas1, 5.  

A perda de peso não intencional foi verificada a partir da pergunta: “Nos 

últimos 12 meses, O(a) senhor(a) perdeu peso involuntariamente?”. Em caso 

afirmativo, questionava-se em relação ao número aproximado de quilos 

perdidos. Para o indicativo de fragilidade, considerou-se a perda de peso não 



 

 

 

 

intencional ≥ 4,5kg ou ≥ 5% do peso corporal em relação ao peso do último 

ano.  

Para a avaliação da força muscular, testou-se a força de preensão 

manual por meio do dinamômetro JAMAR15, 16.  O dinamômetro foi colocado, 

preferencialmente, na mão dominante tendo o ajuste da alça na 2ª posição 

para as mulheres e na 3ª posição para os homens. Foram obtidas três medidas 

em quilogramas força (Kgf) com um intervalo de um minuto entre elas e obtido 

o valor médio das três medidas. E, para indicar os idosos frágeis, foram 

adotados os pontos de corte propostos por Fried1, ajustados pelo sexo e IMC. 

O auto-relato de exaustão foi verificado por meio da aplicação de duas 

questões da escala de depressão da versão brasileira do Center for 

Epidemiological Studies (CES-D)17: “Sentiu que teve que fazer esforço para dar 

conta das suas tarefas habituais?” e “Não conseguiu levar adiante suas 

coisas?” 19. Para evidenciar fragilidade, o idoso pontua 2 ou 3 para uma das 

questões supracitadas.  

A velocidade da marcha foi avaliado a partir do desempenho ao andar 

uma distância de 8,6 metros livres, excluindo 2 metros para a aceleração e 2 

metros para a desaceleração, sendo o tempo final cronometrado para os 4,6m.  

Foi estabelecido como padrão o uso de um cronômetro (Professional Quartz 

Timer da marca KADIO, modelo KD 1069). Também neste item, para indicar os 

idosos frágeis, foram adotados os pontos de corte propostos por Fried1, 

ajustados pelo sexo e altura. 

Por fim, o nível de atividade física foi investigado através da aplicação do 

Questionário Minnesota de Atividades Físicas e Lazer, que engloba diversas 

atividades realizadas pelos indivíduos, incluindo a prática de esportes, 

caminhadas e atividades cotidianas18. Foi utilizada a versão traduzida e 

adaptada para o estudo da REDE FIBRA. A partir dessas informações, 

realizou-se o cálculo das quilocalorias (kcal) despendidas durante a realização 

das atividades nas duas últimas semanas. Os pontos de corte foram 

estabelecidos a partir do percentil 20 dos resultados encontrados no presente 

estudo, sendo considerados frágeis, os indivíduos com pontuação inferior ao 

percentil 205.  

Os dados foram processados, armazenados e analisados através do 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 



 

 

 

 

15.0. A estatística descritiva foi realizada usando as medidas de distribuição 

(média, desvio-padrão, frequência absoluta e frequência relativa) considerando 

as variáveis de interesse, a fim de caracterizar a amostra. Após ser verificada 

distribuição normal pelo teste Kolmogorov-Smirnov quanto à velocidade da 

marcha, foi utilizado teste t`Student não pareado para verificar diferença entre 

os sexos e a ANOVA para analisar diferenças entre as categorias frágil, pré-

frágil e não frágil, bem como de acordo com a faixa etária, com análise post 

hoc pelo teste de Tukey. Em seguida foram calculadas a sensibilidade e a 

especificidade do teste de velocidade da marcha em diferentes pontos de corte 

do tempo de execução do teste, a partir dos quais foi construída a curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic)19 como uma medida de valor preditivo do 

teste para identificar idosos frágeis. A análise foi realizada a partir da 

categorização em dois grupos, frágil e não frágil (Ricardo o pré-frágil foi para 

onde?), considerando os pré-frágéis como frágeis. A área sob a curva pode 

variar entre 0,5 e 1,0. O melhor ponto de corte foi definido como aquele em que 

a sensibilidade e a especificidade apresentaram os valores mais próximos e 

mais altos.  

Resultados 

Foram avaliados 391 idosos, cujas características sócio-demográficas 

estão apresentadas na Tabela 1. O sexo feminino teve maior prevalência entre 

os participantes representando 61.4% da amostra. A idade mínima foi de 65 e a 

máxima de 96 anos, com uma média de 74.0±6.5 anos. A prevalência da 

fragilidade no município de Santa Cruz\RN foi de 17.1%, sendo que destes, 

65.7% foram do sexo feminino e 64.2% tinham 75 anos ou mais. 

  

Tabela1: Prevalência de fragilidade em idosos segundo a idade e sexo, Santa 

Cruz, 2009. 

Classificação Frágil 

%               N 

Pré-Frágil 

%               N 

Não- Frágil 

%               N  

65-74 38,8 24 60,4 142 78,7 70 

Faixa 

etária  

75-84 52,2 35 31,5 74 20,2 18 

85+ 12 8 8,1 19 1,1 1 

Sexo     Masculino 34,3 23 59,1 139 40,1 96 



 

 

 

 

Feminino 67,7 44 40,1 96 64 57 

Total 17,1 67 60,1 235 22,8 89 

A Tabela 2 refere-se à saúde física auto-relatada dos indivíduos, na 

qual, a maioria relatou ter hipertensão (58.1%), sendo esta a patologia mais 

prevalente, todavia, 74.2% dos idosos afirmaram possuir duas ou mais 

enfermidades, retratando a presença de comorbidade. Além disso, 13.3% 

relataram ter diagnóstico médico de depressão, entretanto, quando aplicada a 

Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) o índice foi de 29.4% para 

sintomatologia depressiva. Sobre a ocorrência de quedas, 31.5% sofreram pelo 

menos uma queda no último ano. A respeito da capacidade funcional, foi 

constatado que 16.4% são dependentes na realização das ABVD, e 64.5% 

apresentam algum grau de dependência na execução das AIVD.  

Tabela 2: Caracterização da amostra segundo auto-relato de saúde física 

Santa Cruz, 2009. 

Saúde Física  Freqüência 

absoluta (N) 

Freqüência 

relativa(%) 

Hipertensão Sim 

Não 

227 

164 

58,1 

42,7 

Cardiopatia Sim 

Não 

57 

332 

14,7 

85,4 

Diabetes Sim 

Não 

84 

307 

21,5 

78,5 

Artrite/Reumatismo Sim 

Não 

82 

309 

21 

79 

Osteoporose Sim 

Não 

52 

339 

13,3 

86,7 

Derrame/Isquemia Sim 

Não 

7 

384 

1,8 

98,2 

Câncer Sim 

Não 

12 

379 

3,1 

96,9 

Bronquite/Enfisema Sim 

Não 

22 

369 

5,6 

94,4 

Comorbidade Sim 

Não 

290 

101 

74,2 

25,8 

Diag. Depressão Sim 

Não 

52 

339 

13,3 

86,7 



 

 

 

 

Depressão (GDS-

15) 

Com depressão 

Sem depressão 

115 

276 

29,4 

70,6 

Ocorrência de 

quedas 

Sim 

Não 

122 

267 

31,2 

67,8 

ABVD Independente 

Dependente 

327 

64 

83,6 

16,4 

AIVD Independente 

Dependente 

242 

149 

61,9 

38,1 

Saúde Percebida Muito boa 

Boa 

Regular 

Ruim 

Muito ruim 

23 

118 

204 

33 

13 

5,9 

30,2 

52,2 

8,4 

3,3 

A média da velocidade da marcha dos participantes foi de 0,88± 0,24 

m/s, sendo para 0,96±0,25 para os homens, e 0,83±0,21 m/s  (p<0,001) para 

as mulheres. Os valores médios da velocidade da marcha para idosos não 

frágeis, pré- frágeis e frágeis, foram respectivamente: 1,00±0,18m/s; 

0,90±0,22m/s e 0,65±0,23m/s, sendo significativamente diferentes entre todos 

os grupos (p<0,001). A velocidade da marcha foi proporcionalmente menor de 

acordo com o critério de Fried1 de Fragilidade evidenciando um gradiente de 

declínio (Figura 2). Assim como, existem diferenças significativas entre as 

médias de idades dos idosos de 65 a 74 anos e os estratos de idade superiores 

(p<0,05). 

 

 

  (n = 

33)         



 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição interquartílica da velocidade da marcha de acordo com 

critérios de Fragilidade de Fried em idosos residentes em Santa Cruz-RN, 

Brasil. 
 Foi construída a Curva de ROC a partir da variação da sensibilidade e 

especificidade de diferentes pontos de corte da velocidade da marcha para 

identificar idosos frágeis. Em todas as análises as curvas ficaram acima da 

linha média, no entanto, diferentes padrões foram encontrados quando a 

amostra foi separada por sexo (Figura 2). 
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Figura 2: Curva Roc (Receiver Operating Characteristic) a partir de diferentes 

pontos de corte da velocidade da marcha em idosos. A= todos, B=feminino, C= 

masculino. 
 

A Tabela 3 mostra os parâmetros encontrados pela análise de acurácia 

e construção da curva ROC, assim como os pontos de corte que 

representaram um melhor equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade, 

sendo estatisticamente significativo o poder de diagnóstico do teste em 

diferenciar idosos frágeis por sexo.  

 

Tabela 3: Parâmetros da análise de acurácia do teste de velocidade da marcha 

por sexo. 

Parâmetros Todos Feminino Masculino 

Área sob a curva  0,71 0,80 0,86 
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Erro padrão ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 

IC (95%) 0,65-0,76 0,73-0,87 0,76-0,96 

p valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ponto de corte 0,911m/s 0,771m/s 0,820m/s 

Sensibilidade 0,66 0,70 0,81 

Especificidade 0,63 0,68 0,77 

 
 

A sensibilidade diminuiu gradualmente de 100% a 0% ocorrendo o 

inverso com a especificidade à medida que a velocidade da marcha aumentou 

(Figura 3). O intercruzamento da sensibilidade com a especificidade indica o 

ponto de corte que melhor representa a acurácia do teste (Figura 3).  
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Figura 3. Distribuição dos índices de sensibilidade e especificidade em 

diferentes pontos de corte no teste de velocidade da marcha. A= todos, 

B=feminino, C= masculino 
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Discussão 

 

 O presente estudo é pioneiro no Brasil, no sentido de utilizar dados de 

base populacional de idosos brasileiros, para estimar valores de pontos de 

corte de discriminação da síndrome de fragilidade através da velocidade da 

marcha. Nossos resultados foram extraídos da coleta de dados da cidade de 

Santa- Cruz, pertencente ao conjunto de cidades do estudo multicêntrico REDE 

FIBRA-CNPq. Nesta cidade, a prevalência de fragilidade encontrada foi de 

17,1%. Esta é uma informação importante, uma vez que atualmente, ainda não 

existem no Brasil, dados disponíveis na literatura sobre a estimativa de 

prevalência de fragilidade em idosos residentes na comunidade, principalmente 

no nordeste brasileiro. Nossos achados põem em destaque que a síndrome de 

fragilidade apresenta-se como uma entidade nosológica com características 

próprias, diferenciadas da incapacidade funcional e da comorbidade, mesmo 

quando estas se apresentam em conjunção entre si. 

 No entanto, no que concerne a avaliação geriátrica, alguns aspectos 

relacionados com a dificuldade operacional de avaliação da fragilidade através 

dos critérios propostos por Fried et al.1, pode inviabilizar esta forma de 

avaliação em populações idosas oriundas de contextos multiculturais não 

anglo-saxônicos e de baixa renda. A necessidade de adequação cultural e 

validação de medidas mensuradas através de auto-relato (i.e. nível de 

atividade física) são os principais entraves da difusão e utilização destes 

critérios no âmbito ambulatorial da clínica geriátrica ao redor do mundo.  

O uso de medidas simples, confiáveis e de fácil manejo é altamente 

recomendável, e de grande utilidade na prática clínica geriátrica20. Em estudos 

epidemiológicos realizados em populações idosas, a velocidade da marcha 

vem sida largamente utilizada com confiabilidade assegurada, para avaliar a 

vulnerabilidade a distintos desfechos6, 21. Na avaliação da síndrome de 

fragilidade em idosos, a velocidade da marcha tem sido apontada como um 

forte fator preditivo para discriminação de idosos frágeis8.  

Nossos resultados apontam a velocidade da marcha com forte 

capacidade de validade de constructo na classificação de idosos frágeis, pré-

frágeis e não-frágeis, e com o avanço da idade, uma vez que, apresentou 

quando comparado a estas categorias, um visível gradiente de correlação com 



 

 

 

 

estes desfechos. Resultados semelhantes foram encontrados por Varela et al.22 

apresentando valores discriminantes para a classificação de idosos frágeis. 

Outros autores também sugerem que testes de avaliação da habilidade da 

marcha são clinicamente úteis no rastreio de idosos com alto risco de 

desenvolver fragilidade23, 24, e outros desfechos relacionados com a senilidade, 

tais como a diminuição da densidade óssea25, declínio do controle postural26, 

incapacidade funcional27,e mortalidade em idosos com enfermidades 

cardiovasculares28.  

É consenso entre autores que a avaliação da marcha em idosos deve 

ser realizada em velocidade usual dentro de uma distancia maior que quatro 

metros, sendo esta uma forma de avaliação rápida, segura e confiável6. No 

entanto, os valores de velocidade da marcha considerados como pontos de 

corte satisfatórios para discriminação de desfechos adversos em populações 

idosas diferem amplamente. As razões para esta diversidade de valores 

fundamentam-se no tipo de sujeitos avaliados, assim como nos parâmetros e 

metodologias utilizadas.  

Segundo estudos, a velocidade de marcha usual observada em 

condições ambulatoriais em adultos é aproximadamente 1.2 m/s29, 30. Segundo 

Brach31valores abaixo deste valor podem predizer incapacidade funcional em 

idosos residentes na comunidade, e serviria como parâmetro para indicação de 

programas de intervenção fisioterapêutica com vistas a melhoria da mobilidade. 

Este achado é também corroborado por Cesari et al.32, que considera que a 

velocidade da marcha abaixo de 1m/s identifica pessoas com alto risco de 

efeitos adversos para a funcionalidade de pessoas idosas. 

Em recente revisão sistemática a respeito da validade da velocidade da 

marcha como fator preditivo de desfechos adversos em pessoas idosas, foi 

constatado que a velocidade da marcha é um fator de risco consistente para 

incapacidade funcional, déficit cognitivo, institucionalização, quedas e morte6. 

Os pontos de corte utilizados como valores para predição destes desfechos 

variaram desde <0,15m/s para institucionalização33, <0,42m/s para déficis 

funcional, cognitivo e morte34, 35, até valores maiores que 1m/s que seriam 

considerados para classificar idosos saudáveis32, 34, 36.  Desta forma, os autores 

consideram o valor de 0,8m/s de ponto de corte, ou seja, 5 segundos para 

percorrer 4 metros, é considerado como critério fácil de recordar na prática 



 

 

 

 

clínica, na avaliação dos desfechos adversos em idosos6. 

Segundo o critério proposto por Fried2 para considerar a baixa 

velocidade da marcha como um dos itens de critério de fragilidade deve-se 

ajustar os valores da velocidade de acordo com sexo e a altura do idoso. Desta 

forma, variam em um intervalo entre 6 e 7 segundos para classificação como 

déficit na velocidade da marcha. No entanto, ao considerarmos a possibilidade 

concreta de estabelecer um único critério de avaliação para a fragilidade 

devemos considerar a velocidade da marcha37, juntamente com a força de 

preensão manual38 como fortes parâmetros únicos de avaliação clínica da 

fragilidade em idosos. No entanto, valores de ponto de corte para classificação 

da Fragilidade de acordo com os critérios de Fried1 ainda são escassos e 

inconsistentes na literatura.  

Estudos realizados utilizando a Curva Roc (Receiver-operator 

characteristic) com a intenção de avaliar a velocidade da marcha como um 

único critério de avaliação da funcionalidade em idosos tem apresentado 

valores significativos. Guralnik et al39 encontraram valores de 0,67 de área 

sobre a curva para a velocidade da marcha isoladamente, enquanto Studenski 

et al.34  encontraram valores entre 0,69 a 0,72.  

Em recente estudo realizado no Peru, Varela et al.22 estabeleceram 

através de valores de percentis, que o ponto de corte para identificação de 

fragilidade em idosos peruanos, de ambos os sexos, seria de 0,7m/s.    

Considerando este valor como um potencial valor de critério para fragilidade, 

nossos achados aproxima-se deste, uma vez que, nosso ponto de corte para 

detecção da fragilidade foi de 0,91m/s, com uma área sob a curva de 0,71. 

Achado este, dentro parâmetros dos valores encontrados na literatura para 

detecção de desfechos adversos para a funcionalidade em idosos6, ou seja, 

abaixo de 1,0m/s. Considerando o ponto de corte com o sexo, nossos achados 

consideram valores abaixo de 0,77m/s para mulheres, e de 0,82m/s para 

homens, como preditivos para a fragilidade. Estes valores também são 

corroborados em grande parte com o estudo de Rantanen et al.40 sobre 

preditores de incapacidade severa para a marcha em mulheres idosas. No 

citado estudo o parâmetro para considerar a incapacidade para marcha foi de < 

0,4m/s.  

Os valores discriminantes da velocidade da marcha para os desfechos 



 

 

 

 

em idosos encontrados nos estudos publicados estão de acordo com nossos 

dados. É importante ainda, ponderar a análise dos valores dos intervalos de 

confiança observados, seja nos homens ou mulheres avaliados, pois os 

mesmos estão dentro dos limites encontrados na literatura como parâmetros 

para classificação e diagnóstico de distúrbios relacionados com a 

funcionalidade e desempenho em pessoas idosas6. Finalmente, acreditamos 

que nossos achados possuem relevância clínica ao consideramos que, estes 

valores podem ser aplicados na avaliação geriátrica de idosos brasileiros 

através de um exame simples, barato e eficiente.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Os resultados do presente estudo apontam a velocidade média da 

marcha como um importante preditor de fragilidade ao considerarmos que a 

sensibilidade da velocidade da marcha foi de 0,66, e a especificidade foi de 

0,63 com acurácia de 71% num ponto de corte de 0,91m/s.  Em relação ao 

sexo, os homens apresentaram uma sensibilidade de 0,81 e especificidade de 

0,77 e acurácia de 86% no ponto de corte 0,82m/s, e as mulheres, uma 

sensibilidade de 0,70, e especificidade de 0,68 para uma acurácia de 80% para 

no ponto de corte de 0,77m/s. 

Desta forma, nossos achados possuem relevância clínica ao 

consideramos que, a detecção da presença de fragilidade através do teste de 

velocidade da marcha pode ser observada em homens e mulheres idosos 

através de um exame simples, barato e eficiente. 
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