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RESUMO

Introdução: O processo de envelhecimento ocasiona modificações na quantidade e
qualidade do sono. Tais modificações afetam mais da metade dos adultos acima de
65 anos de idade, que vivem na comunidade e 70% dos institucionalizados, gerando
impacto negativo na sua qualidade de vida. Uma das manifestações patológicas do
envelhecimento que compartilha algumas características com as desordens do sono
e prediz resultados similares é a Síndrome da Fragilidade, que caracteriza os idosos
mais debilitados e vulneráveis. A maneira como os transtornos do sono
desempenham um papel na patogênese da fragilidade permanece incerta. Objetivo:
Avaliar a relação entre sono e síndrome da fragilidade em idosos institucionalizados.
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, com 69 idosos residentes em
instituições no município de João Pessoa - PB. Foram utilizados Índice de Qualidade
de Sono de Pittsburgh e actigrafia para as variáveis subjetivas e objetivas do sono,
respectivamente, e questionários e testes específicos para as variáveis do fenótipo
de fragilidade (critérios de fragilidade de Fried). Na análise estatística utilizou-se o
teste de correlação de Pearson, teste Qui Quadrado e ANOVA One-way, com pósteste de Tukey-Kramer. Posteriormente, foi construído um modelo de Regressão
Linear Simples. Em toda análise estatística foi considerado um intervalo de
confiança de 95% e um p < 0,05. Resultados: A amostra foi caracterizada pelo
predomínio de frágeis (49,3%), mulheres (62,3%), de solteiros (50,7%) e média de
idade de 77,52 (±7,82). Os idosos frágeis obtiveram pior qualidade de sono, 10,37
(±4,31) (f = 4,15, p = 0,02), quando comparados aos não frágeis. A latência do sono
foi a que mais influenciou a fragilidade (R2 = 0,13, β padrão = 1,76, β = 0,41, p = 0,001).
Não foram encontradas diferenças entre as variáveis do padrão repouso-atividade e
as categorias do fenótipo de fragilidade. Conclusão: As alterações do sono,
incluindo má qualidade de sono, latência de sono prolongada, baixa eficiência de
sono e sonolência diurna, influenciam a fragilidade em idosos institucionalizados.

Palavras-chave: Idoso. Terceira idade. Ciclo sono-vigília. Actigrafia. Qualidade de
sono. Fragilidade.
IX

ABSTRACT

Introduction: The aging process causes quantitative and qualitative changes in
sleeping. Such changes affects more than half of the adults above 65 years old, that
live in the community and 70% of the institutionalized, a great negative impact in their
quality of life. One of the pathological displays of aging, that share some
characteristics with sleeping disorders and predict similar results, is the Frailty
Syndrome, that characterize the most weakened and vulnerable elderly. The way
sleeping disorders play a role in the frailty pathogeneses remains uncertain.
Objective: Evaluate the relation between the sleeping and the frailty syndrome on
institutionalized elderly. Methodology: A transversal study was performed with 69
elderly in institutions in the city of João Pessoa – PB. Were used the Pittsburgh
Sleeping Quality Index and actigraphy to subjective and objective variables,
respectively, and questionnaires and specific tests to frailty phenotype variant (Fried
Frailty Criteria). In the statistic analysis were used the Pearson correlation test, Chi
Square and One-way ANOVA test, with Tukey-Krammer posttest. Subsequently, a
Simple Linear Regression model was built. On every statistical analysis were
considered a confidence interval of 95% and a p < 0,05. Results: The sample was
characterized by the prevalence of the frail (49,3%), women (62,3%), single (50,7%)
and 77,52 (±7,82).The frail elderly obtained the worst sleeping quality 10,37 (±4,31) (f
= 4,15, p = 0,02), when compared with the non-frail. The sleep latency influenced
more the frailty (R2 = 0,13, β

standard

= 1,76, β = 0,41, p = 0,001). Weren’t found

differences between the standard resting-activity variable and the frailty phenotype
categories. Conclusion: Sleeping alterations, including bad sleeping quality,
prolonged sleep latency, low sleep efficiency and day drowsiness, influenced the
frailty in institutionalized elderly.

Keywords: Elderly. Third age. Sleep-vigil cycle. Actigraphy. Sleep quality. Frailty.
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1.1 Sono e envelhecimento

O sono é um estado comportamental reversível, distinto da vigília, com
redução da responsividade ao ambiente1. É um estado fisiológico complexo, que
requer uma integração cerebral completa, durante a qual ocorrem alterações dos
processos fisiológicos e comportamentais, como mobilidade relativa e aumento do
limiar de respostas aos estímulos externos2.
O sono apresenta uma arquitetura composta por ciclos com duração média de
setenta a cem minutos, que se repetem de cinco a seis vezes, perfazendo um total
de oito horas de sono, em um adulto saudável. Em cada ciclo de sono são
observados estágios, através de eletroencefalograma (EEG), cujas características
elétricas, comportamentais e funcionais permitem classificá-los em estágio NREM
(No Rapid Moviment Eyes) e estágio REM (Rapid Moviment Eyes)2,3.
O estágio NREM, ou sono sincronizado, é caracterizado por ausência de
movimentos oculares rápidos, relaxamento muscular com manutenção de tonicidade
basal. Inicia o sono, aprofundando-se de forma gradativa, à medida que o EEG
exibe aumento progressivo de ondas lentas. É composto por quatro estágios, em
graus crescentes de profundidade. O estágio II é marcado pelos Fusos de Sono e os
Complexos K, ao passo que o III e o IV pelas ondas na faixa de freqüência delta
(compondo o sono delta ou de ondas lentas). O estágio I (5 a 10% do tempo total em
sono) inicia o sono, em adulto saudável, seguido dos estágios II (50 a 60%), III e IV
(20 a 25%). O sono NREM é considerado restaurador das funções orgânicas, por
estar associado "à restituição da estrutura protéica neuronal e ao aumento da
secreção do hormônio de crescimento"2,3.
Ao passo que o estágio REM, ou sono paradoxal ou dessincronizado,
consiste em movimentos oculares rápidos, EEG semelhante ao da vigília ou mesmo
do

estágio

I

do

NREM,

atonia

muscular,

movimentos corporais

fásicos

(principalmente na face e nos membros), emissão de sons e ocorrência de sonhos.
Apresenta um padrão rápido e de baixa voltagem das ondas cerebrais, marcado por
ondas em dente de serra. Essa fase ocorre após um ciclo completo de sono NREM,
correspondendo 20 a 25% do tempo total de sono2,3.
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O sono REM compreende uma fase adequada para o repouso psíquico,
enquanto o NREM, para o descanso físico, conferindo ao sono, portanto, uma
finalidade de repouso psico-físico4.
Primariamente, o sono é regulado pela interação de dois processos
independentes: o processo circadiano (processo C) e o processo homeostático
(processo S). A interação complexa entre os dois processos (C e S) acaba por
controlar os estados de vigilância e de tempo de sono1.
O processo homeostático é “construído” ou aumentado durante a vigília e
reduz com o decorrer do sono1. Pesquisa recente vem indicando que a direção do
processo S pode ser devida ao acúmulo de substâncias promotoras de sono, como
a adenosina, durante prolongada vigília, com posterior depleção durante o sono 5. O
processo homeostático e da qualidade e duração dos episódios de sono é
dependente da duração da vigília prévia. Esse processo parece estar relacionado
com a recuperação ou restauração que ocorre durante o sono6, assim como com
aspectos de aprendizagem e plasticidade neural7.
O processo S é limitado pelo processo circadiano, ou seja, quando o processo
S chega a seu limite inferior durante o sono, o indivíduo acorda, e quando o S chega
a seu limite superior durante e vigília, o indivíduo tem seu sono iniciado 8.
Esse processo C envolve um ritmo de aproximadamente 24 horas (ritmo
circadiano - “circa”: aproximadamente; “diano”: um dia), um relógio interno, autosustentável e sincronizado às pistas ambientais9,10. É controlado pelo sistema de
temporização circadiana e apresenta uma oscilação diária, havendo um momento
favorável ao início de sono e um momento para o final do sono 11.
O clássico, embora um tanto simplificado, sistema de temporização circadiana
consta de três componentes básicos distintos: as vias de entrada (incluindo
aferências retinianas, para permitir a sincronização dos ritmos aos ciclos
ambientais), o oscilador central ou marcapasso circadiano e as vias de saída que
são responsáveis pelo controle dos efetores comportamentais e fisiológicos12 (Figura
1).
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Figura 1. Diagrama sistematizando o Sistema Circadiano. (Adaptado de
Yerushalmi e Green, 2009)13

O marcapasso ou oscilador central que controla o ritmo circadiano é o núcleo
supraquiasmático (NSQ). Este ritmo é definido por “zeitgebers” (do alemão,
doadores de tempo), isto é, por fatores ambientais (luz solar, alternância entre claroescuro) e fatores sociais (compromissos sociais, de trabalho)14.
O ritmo circadiano, portanto, está presente em todos os fenômenos
comportamentais e fisiológicos, incluindo ciclo repouso-atividade (CRA), temperatura
corporal, níveis hormonais. O ritmo circadiano mais evidente na espécie humana e
também o mais pesquisado é o ciclo sono-vigília (CSV)15.
O CSV é considerado uma adaptação do organismo ao ciclo noite-dia,
persistindo mesmo na ausência de pistas temporais16. O sono compreende um
processo ativo, ligado funcionalmente à vigília, com a qual constitui o CSV: a
compreensão do sono requer a compreensão da vigília, bem como da alternância
entre esses dois estados17. A vigília é caracterizada por uma rápida atividade no
EEG, resultante da ativação cortical, e uma elevada atividade de eletromiograma
devida à ativação sensório-motora18. A fisiologia de ambos, sono e vigília, incluindo
funções autonômicas, cardio-respiratórias, imunológicas, termorreguladoras e
endócrinas, exibe padrões peculiares, que divergem entre si1.
Existem

dois

sistemas

neuroanatômicos

que

se

inter-relacionam

sincronicamente na manutenção do CSV: o Sistema Indutor da Vigília e o Sistema
Indutor do Sono. O primeiro mantém os estados de alerta e a capacidade de
concentração, através do Sistema Ativador Reticular Ascendente (SARA), formado
por neurônios noradrenérgicos, catecolaminérgicos, serotonérgicos, glutamatérgicos
e gabaérgicos. O segundo é responsável pelos diferentes estágios do sono, por
intermédio dos neurônios promotores do sono, localizados no Núcleo Pré-Óptico
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Ventrolateral19, que se tornam ativos, diminuindo a atividade cortical através da
inibição dos neurônios do SARA20.
Diante da complexa rede de repercussões orgânicas, percebe-se, portanto, o
porquê de o sono ser considerado um dos grandes mistérios da neurociência
moderna contradizendo a designação passada de um simples estado de
inatividade21.
Os processos neurobiológicos que ocorrem no sono são fundamentais para a
manutenção da saúde física e cognitiva do indivíduo. Transtornos nesse estado
podem trazer prejuízos no desempenho de atividades e nas relações sociais e
familiares, além de estarem associados ao risco aumentado de acidentes
ocupacionais e automobilísticos22.
Transtornos do sono são comuns entre as pessoas de idade mais avançadas.
Mais de 42% de idosos acima de 65 anos referem problemas para iniciar ou manter
o sono23. O envelhecimento causa alterações tanto na quantidade quanto na
qualidade do sono. Isso ocorre por ser um período caracterizado pela diminuição da
homeostasia e aumento da vulnerabilidade do organismo24.
O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, que acarreta
diversas mudanças, quer sejam morfológicas, funcionais e/ou bioquímicas.
Mudanças essas que diminuem a capacidade do indivíduo em enfrentar a demanda
necessária à manutenção de uma vida saudável, principalmente em situações onde
já existe uma diminuição da reserva funcional (doenças, crises ou perdas)25.
Dentre as repercussões advindas com a idade, destaca-se a modificação da
arquitetura do sono, traduzida pela redução do tempo total de sono, da duração do
sono de ondas lentas, do limiar do despertar por ruídos, da eficiência do sono, da
duração total do sono REM, do intervalo de tempo entre o início do sono e o sono
REM (período de latência REM). Além de aumento no número de transições de um
estágio para outro e para a vigília, do período de latência para o início do sono, de
percentagem do estágio I e II do sono NREM e de despertares noturnos 26-28.
Os processos reguladores do sono também são influenciados pelo
envelhecimento. Vários estudos vêm demonstrando que os ritmos circadianos são
alterados com o avanço da idade29-31. Como exemplo, sua repercussão no ritmo
circadiano CRA, gerando um ritmo enfraquecido e fragmentado, ou seja, elevação
na variabilidade intra-diária e no nível de atividade noturna e redução na estabilidade
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inter-diária e na amplitude de atividade32. E no CSV, incluindo baixa eficiência do
sono, longa latência para o sono, grande número de despertares noturnos 33,34.
A deterioração dos ritmos circadianos no envelhecimento causa aumento da
fragmentação do sono e da freqüência de cochilos diurnos, mudanças de fase do
sono (tendência a deitar cedo e levantar cedo), maior fadiga diurna, alteração nos
sincronizadores sociais (rotinas de alimentação, sono, atividade física) com
tendência à escolha de horários mais precoces (tendência a matutinidade), e maior
propensão à dessincronização interna e externa13.
Afora as repercussões do envelhecimento na arquitetura do sono e nos
sistema circadiano e homeostático, é bem conhecido que a incidência, a prevalência
e a intensidade dos transtornos do sono aumentam com a idade35-37.
A Sonolência Diurna Excessiva (SDE) é um dos distúrbios mais comuns em
idosos38. A prevalência de Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS)39, de Insônia40 e de
Síndrome das Pernas Inquietas (SPI)41 aumenta com a idade. Em idosos, a Insônia
Grave aumenta em três vezes a probabilidade de mortalidade em um período de três
anos e meio42.
Existem autores que assinalam a necessidade de se considerar que com o
aumento da idade, a redução da duração do sono noturno e da habilidade para
adormecer é esperada, e esses fatores devem ser ressaltados antes de se
diagnosticar a Insônia, a SDE ou qualquer outro distúrbio de sono no idoso43. Porém,
há controvérsias sobre o real significado dessas modificações, e sobre os critérios
que permitem distinguir as alterações normais decorrentes do envelhecimento das
alterações patológicas2.
Todas essas mudanças no padrão de sono do idoso alteram o equilíbrio
homeostático, repercutindo sobre a função psicológica, sistema imunológico,
desempenho das atividades da vida diária (AVD), resposta comportamental, humor e
habilidade de adaptação44.
Problemas

adicionais

podem

surgir

em

decorrência

de

efeitos

do

envelhecimento sobre o sono nos idosos: falta de adaptação às perturbações
emocionais; irritabilidade; ansiedade; dificuldade de manutenção de rotinas
regulares; redução da concentração, da atenção, da memória e da capacidade de
resolução de problemas e de cognição; aumento na incidência de quedas e do
tempo de reação; transtornos orgânicos e afetivos; uso de drogas psicotrópicas ou
outras; agitação noturna, entre outros45,46.
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Verifica-se, então, que o sono constitui uma necessidade essencial à vida e
ao bem estar humano que, quando não satisfeita, pode causar agravos à saúde,
mormente do idoso47. A partir do entendimento da importância do equilíbrio dos
processos neurobiológicos do sono e do impacto de sua desregulação na
morbimortalidade, a avaliação do sono do idoso deve ser incorporada à revisão de
rotina de sua saúde13, particularmente nos institucionalizados que apresentam maior
risco de alterações deletérias no CSV48.

1.2 Institucionalização e sono

Nos últimos anos, vem sendo observado um aumento da expectativa de vida
da população. O avanço no arsenal científico e tecnológico destinado ao controle de
doenças responsáveis pela mortalidade, tanto de países desenvolvidos como na
maioria dos países em desenvolvimento, vem resultando no envelhecimento da
população49.
Nos países em que existem situações de pobreza e desigualdade social,
como no Brasil, o processo de envelhecimento populacional configura-se num dos
maiores desafios para a saúde pública contemporânea 50. E ainda quando inserido
num cenário atual marcado por modificações da participação feminina no mercado
de trabalho (tradicional cuidadora) e do rearranjo nupcial e familiar (mulheres sós,
mães solteiras, casais sem filhos, filhos que emigram, pais vivendo com parceiros,
filhos de várias uniões) que diminuem a perspectiva de envelhecimento em um
ambiente familiar51.
Diante das repercussões demográficas, sociais e de saúde, esse fenômeno
de envelhecimento vem exigindo a preparação dos países para atender a demanda
crescente da população idosa, incluindo adequação ambiental, provimento de
recursos materiais e humanos capacitados, definição e implementação de ações de
saúde específicas52. E especialmente para assistir o aumento pela busca pelos
serviços de instituições asilares para idosos53-56.
Vários são os termos existentes para designar os locais de assistência a
idosos, a exemplo abrigo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica e asilo. Asilo (do
grego, “ásylos” e do latim, “asylu”) constitui a modalidade mais antiga e universal de
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atenção ao idoso fora do ambiente familiar. Surgiram como um serviço social para
abrigar idosos pobres e sem família, muitos em estado de mendicância. Quando não
existiam instituições específicas para idosos, estes eram abrigados junto com
indivíduos

pobres,

doentes

mentais,

crianças

abandonadas/órfãs

e

desempregados54,57.
Atualmente, as instituições asilares estão assumindo uma função híbrida. O
papel de rede de assistência social foi repassado para o de integrar a rede de
assistência à saúde, mediante o declínio das diversas funções orgânicas e
sistêmicas estarem inerentes ao processo de envelhecer. A fim de expressar essa
função híbrida e padronizar uma nomenclatura, a Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia sugeriu a adoção da denominação Instituição de Longa Permanência
para Idosos (ILPI)58.
A nova designação é reservada aos estabelecimentos para atendimento
integral a idosos, dependentes ou não, sem condições familiares ou domiciliares
para a sua permanência na comunidade de origem 57. De acordo com a Resolução nº
283/05, são instituições governamentais, não-governamentais, filantrópicas, com fins
lucrativos ou mistas, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de
indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em
condição de liberdade, dignidade e cidadania59.
Segundo o Estatuto do Idoso, “as instituições que abrigarem idosos são
obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles,
bem como provê-los com alimentação regular e higiene, indispensáveis às normas
sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei”60.
Em países em desenvolvimento, como o Brasil, determinados aspectos das
ILPIs, como os padrões de atendimento, a qualidade de estrutura, a organização
financeira e a população atendida, são caracterizados por uma marcante
heterogeneidade61.
Com fins de esclarecer o perfil das ILPIs das diversas regiões brasileiras,
pesquisa demonstrou que a maioria das instituições (65,2%) foi de natureza
filantrópica, sendo pequenas, mas trabalhando em plena capacidade (dos 109.447
leitos existentes, 91,6% estavam ocupados). Dos 100 mil indivíduos residentes, 84
mil eram idosos, representando menos de 1% da população idosa brasileira. Em
relação ao gênero, prevaleceu o feminino (57,3%)58.
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No Brasil, as principais razões de institucionalização recaem, principalmente,
sobre a miséria e o abandono61, tendo em vista às condições de saúde e à
precariedade da situação socioeconômica da maioria da população brasileira. A
idade em si não constitui um determinante para esse processo55.
Os principais fatores de risco que levam os idosos a residirem em instituições
incluem apresentar depressão, demência,

imobilidade,

problemas médicos,

incontinência urinária, idade acima de 70 anos, baixa renda, ser do sexo feminino,
ser solteiro, não ter filhos e morar só62.
Existem várias conseqüências ao ingresso do idoso nas ILPIs. Dentre essas,
encontra-se a degradação da qualidade do sono45. A institucionalização parece
exacerbar a tendência às alterações advindas com o aumento da idade, predispondo
o idoso a um sono de má qualidade63.
As modificações na quantidade e na qualidade do sono afetam cerca de 70%
dos idosos institucionalizados quando comparados com os idosos residentes na
comunidade48. Os idosos residentes em ILPIs representam um caso extremo por
apresentarem alta prevalência déficit cognitivo64, baixo nível de atividade física65,
alterada rotina diária para adaptar-se ao calendário institucional e por passarem
grande parte de seu tempo interiorizados66. Todas essas variáveis podem influenciar
o ritmo circadiano67.
Padrões irregulares circadianos (CSV e CRA) também podem ser devidos às
ILPIs proporcionarem reduzidos estímulos durante o dia e informações referenciais
de tempo ou de contrastes entre o dia e noite, deteriorando a qualidade de sono e
até agravando distúrbios já existentes46. Assim como podem ser atribuídos, em
parte, às modificações degenerativas associadas à idade no NSQ, ou seja, no
marcapasso do ritmo circadiano68. Vale ressaltar que as ILPIs são caracterizadas
por monótonas rotinas, geralmente, marcadas por inatividade diurna e perturbações
noturnas (residentes com distúrbios comportamentais, luzes acesas de forma
inoportuna nos dormitórios, sons diversos)45.
Existem razões adicionais para as perturbações dos padrões de sono entre os
idosos residentes em instituições67. (1) Acúmulo de condições médicas gerais
associadas com a insônia, como Insuficiência Cardíaca, Doença de Parkinson 69,
demência70, depressão. (2) Alta prevalência de transtornos de sono específicos,
como AOS71 e SPI67. (3) Uso extremo de medicamentos, principalmente de
hipnóticos72.
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Além dos distúrbios do ritmo circadiano73,74,

os problemas de sono

observados em idosos institucionalizados compreendem presença de severa
fragmentação do sono noturno, aumento da latência do sono, redução da eficiência
do sono e dos estágios de sono profundo72, sintomas de insônia, freqüentes cochilos
diurnos, despertar matinal precoce68.
Quanto à qualidade subjetiva do sono, vem sendo observado que os
residentes de ILPIs possuem uma má qualidade de sono pobre durante a noite75,76.
Os distúrbios do sono mais bem relatados pelos idosos institucionalizados são
acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo, levantar-se para ir ao banheiro,
ter dificuldade para respirar, tossir ou roncar muito alto, sentir muito frio, sentir muito
calor, ter sonhos ruins ou pesadelos e sentir dores77.
Em relação aos parâmetros objetivos de sono, em estudo realizado em idosos
residentes em ILPIs para descrever a prevalência e as características dos
transtornos do sono através da actigrafia, foi evidenciado que esses transtornos são
comuns nesses idosos, dentre os quais haviam prolongada latência para o sono e
despertares noturnos73.
Estudo piloto foi realizado para verificar os padrões de CRA e fatores
relacionados, através da actigrafia durante sete dias consecutivos, em idosos
institucionalizados com demência. Foi evidenciada presença de transtornos de sono,
incluindo múltiplos despertares noturnos e cochilos diurnos excessivos, e alterações
no ritmo circadiano do CRA (na estabilidade inter-diária, variabilidade intra-diária e
amplitude relativa). Os possíveis fatores que influenciaram os padrões de sono
nesses idosos foram idade, gênero, depressão, genética e exposição à luz. Foi
ainda ressaltado que os residentes de ILPIs que desfrutaram de uma rotina mais
estruturada, apresentaram um ritmo CRA mais forte e mais estável78.
Mesmo diante das possíveis repercussões deletérias do sono e dos ritmos
circadianos no processo de envelhecimento, sua importância na manutenção e
provimento de saúde em idosos é ainda subestimada, principalmente nos residentes
em instituições78. O processo de institucionalização, além de constituir um fator de
risco a um sono precário63, também é considerado um dos desfechos clínicos
adversos de uma síndrome geriátrica multisistêmica, denominada síndrome da
fragilidade79, a qual compartilha características com alterações do padrão de sono 8082

.
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1.3 Síndrome da fragilidade e sono

O termo “fragilidade” vem sendo utilizado na área geriátrica para diferenciar
idosos mais debilitados e vulneráveis, na procura de uma medida mais adequada
para determinar as manifestações patológicas do envelhecimento79,83-85.
A fragilidade, de modo geral, pode ser definida como uma síndrome
multidimensional que envolve uma interação complexa de fatores biológicos,
psicológicos e sociais no curso de vida do indivíduo. Interação essa que culmina
com um estado de maior vulnerabilidade associado ao maior risco de ocorrência de
desfechos

clínicos

adversos

(declínio

funcional,

quedas,

hospitalização,

institucionalização e morte)86,87.
O conceito de fragilidade vem sofrendo modificações ao longo dos anos. A
princípio, o conceito de funcionalidade foi proposto, no qual a fragilidade traduzia-se
por uma redução na autonomia e nas habilidades para o desenvolvimento de
AVDs88. Posteriormente, a fragilidade foi apresentada como um quadro sindrômico,
de caráter multi-sistêmico, no qual a diminuição da capacidade de adaptação do
organismo tornaria o portador suscetível a eventos adversos quando submetido a
fatores estressores89.
A designação de “ser frágil”, de forma gradual, foi substituída pela condição
de “tornar-se frágil”. Essa modificação foi baseada em três premissas: (1) nem todas
as pessoas com limitações no desempenho de atividades seriam frágeis; (2) nem
todas as pessoas frágeis apresentariam limitações no desempenho das atividades; e
(3) existência de potencial para prevenção87.
Nesse entendimento, observa-se que a fragilidade não pode ser confundida
com uma incapacidade física (dificuldade ou dependência para realizar atividades
essenciais para viver independentemente) ou com uma comorbidade (presença de
duas ou mais patologias diagnosticas em um mesmo indivíduo)90.
As conceituações atuais de fragilidade acentuam as suas características
clínicas. No ano de 2001, na conferência nacional do Instituto Nacional do
Envelhecimento e da Sociedade Americana de Geriatria, Linda P. Fried e
colaboradores apresentaram uma definição operacional de fragilidade baseada no
estudo longitudinal Cardiovascular Health Study (CHS). A fragilidade passou a ser
conceituada como uma síndrome clínica de declínio de energia que ocorre em
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espiral (Figura 2), embasado por alterações nos sistemas fisiológicos relacionadas
ao

envelhecimento,

como

nos

sistemas

neuromuscular,

imunológico

e

neuroendócrino. A diminuição da reserva de energia resultaria na dificuldade de
manutenção da homeostase em situações de exposição às perturbações, como
variações na temperatura ambiental e na condição de saúde 79,87.

Figura 2. Ciclo da Fragilidade. (Adaptado de Fried et al, 2001)79

O caráter clínico da síndrome seria expresso por lentidão, debilidade, perda
de peso, baixo nível de atividade e fadiga 79. O ciclo de fragilidade pode ser
precipitado por um “evento disparador”. Condições fisiológicas podem iniciar ou
acelerar o ciclo, a exemplo da sarcopenia, estados de desnutrição, presença de
patologias, depressão, imobilidade, uso de medicamentos91.
Critérios mensuráveis para definir fragilidade em idosos foram definidos pelo
grupo de pesquisadores da Jonhs Hopkins University, a partir da hipótese de que
esta representa uma síndrome que pode ser identificada a partir de um fenótipo.
Seguem os cinco critérios para caracterizar um idoso frágil (critérios de fragilidade de
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Fried – FFC). (1) Perda de peso não intencional maior que 4,5kg, referente ao último
ano. (2) Exaustão avaliada por auto-relato de fadiga. (3) Diminuição da força de
preensão da mão dominante, medida com dinamômetro e ajustada ao sexo e ao
índice de massa corporal (IMC). (4) Baixo nível de atividade física, medido pelo
dispêndio semanal de energia em quilocalorias, ajustado ao sexo. (5) Lentidão,
medida pela velocidade da marcha em segundos, através uma distância de 4,6 m,
ajustada segundo sexo e altura. Indivíduos com três ou mais dessas características
seriam classificados como frágeis, os com uma ou duas características como préfrágeis e os com nenhuma característica como não-frágeis79.
No Brasil, os dados referentes à presença de fragilidade em idosos ainda são
desconhecidos. Entretanto, já existem pesquisas sendo desenvolvidas, de caráter
populacional e multicêntrico, objetivando traçar o perfil de fragilidade do idoso
brasileiro, como é o caso do projeto REDE FIBRA92.
No tocante ao fenótipo da fragilidade, essa síndrome compartilha algumas
características com os transtornos do CSV, como baixo nível de atividade física80. O
critério sensação de fadiga da fragilidade também compartilha características com o
auto-relato de má qualidade de sono e Distúrbio Respiratório do Sono81,82.
Transtornos do CSV são geralmente categorizados de acordo com a
presença de sintomas de insônia ou sonolência diurna. Em idosos, esses sintomas
são altamente prevalentes e associados com resultados adversos. Os resultados
adversos da sonolência diurna incluem quedas, doenças cardiovasculares e morte,
enquanto que os sintomas de insônia estão associados com saúde pobre, déficit
cognitivo, depressão, incapacidade e institucionalização93. Pesquisa realizada para
avaliar a associação entre transtornos do CSV (Escala de Sonolência Diurna de
Epworth e Índice de Severidade de Insônia) e fragilidade (critérios FFC) com idosos
residentes de comunidade, verificou que os transtornos do CSV, em especial à
sonolência diurna, são independentemente associados com fragilidade80.
A

hipótese

de

que

o

auto-relato

de

má

qualidade

de

sono

é

independentemente associado com fragilidade (critérios FFC) foi testada e
confirmada com idosos residentes na comunidade envolvidos no Outcomes of Sleep
Disorders in Older Men Study. Segundo os autores, esse foi o primeiro estudo a
examinar a associação entre transtornos do sono e fragilidade em idosos 94.
Em relação ao Distúrbio Respiratório do Sono (DRS), como esse distúrbio
causa anormalidades hormonais, inflamatórias e metabólicas que favorecem
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atividades catabólicas95, pode contribuir com o desenvolvimento e a progressão da
fragilidade. Essa associação foi explorada em idosos residentes em comunidade, a
partir da hipótese que idosos com DRS poderiam ter mobilidade prejudicada,
redução da força muscular, decréscimo no desempenho e na atividade física, e
perda de peso inexplicável. A partir de avaliação de PSG, foi encontrada uma
associação entre DRS e fragilidade96.
A postulação da possível associação entre transtornos do sono e fragilidade
parte do pressuposto do compartilhamento de características clínicas comuns e do
prognóstico de resultados similares. No entanto, a maneira como esses transtornos
desempenham um papel na patogênese da fragilidade ainda permanece incerta80,94.
Como os distúrbios do sono são potencialmente remediáveis, ao estabelecer essa
associação pode-se ajudar a informar intervenções subseqüentes designadas a
reverter ou prevenir a progressão da fragilidade80.
A denominada tríade da fragilidade é composta fundamentalmente por
alterações

neuroendócrinas,

disfunções

neuromusculares

(sarcopenia)

e

desregulação imunológica66 (Figura 3). Na tentativa de encontrar novos meios que
auxiliem o diagnóstico da fragilidade, estudos vêm sendo realizados para verificar as
supostas interações entre as alterações dos sistemas fisiológicos e a síndrome da
fragilidade97.
Alterações Neuroendócrinas
Aumento nos níveis de cortisol
Diminuição nos níveis de hormônio sexual
Diminuição nos níveis de hormônio de
crescimento

Sarcopenia
Anemia
Intolerância a glicose
Aumento da coagulação

FRAGILIDADE,
DESFECHOS DE
SAÚDE ADVERSOS

Aumento nos níveis de marcadores da
inflamação
Interleucina-6 (IL-6)
Interleucina-1 (IL-1)
Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α)
Proteína C Reativa (PCR)

idj

Figura 3. Interações hipotetizadas entre os sistemas fisiológicos e a síndrome
da fragilidade. (Adaptado de Espinoza e Walston, 2005)97
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Partiu-se do pressuposto de que: (1) durante o envelhecimento, a resposta de
centros neuro-reguladores ao estresse resultaria em níveis hormonais aumentados,
influenciando o desenvolvimento da sarcopenia e das disfunções do sistema imune;
(2) as disfunções do sistema imune decorrentes do avanço da idade, incluiriam
declínio da imunidade e aumento nos níveis de citocinas catabólicas, que poderiam
influenciar no desenvolvimento da sarcopenia e exacerbação da desregulação
neuroendócrina. Ou seja, as alterações nesses sistemas decorrentes da idade,
provavelmente influenciam-se de forma mútua91.
Existem algumas potenciais etiologias que podem explicar os possíveis
precursores desse ciclo durante o processo de envelhecimento. (a) Debilidade no
sistema de feedback negativo do sistema neuroendócrino, devido ao possível efeito
cumulativo da alostase (habilidade de adaptação à exposição repetida aos mesmos
estressores mantendo a homeostase através da mudança), aumentando a carga
alostática (desgaste do corpo resultante da ativação repetida dos processos que
mantém a homeostase)98. (b) Inflamação crônica sistêmica, um exemplo de aumento
da carga alostática, devido à presença das citocinas que são bem conhecidas como
ativadoras de eixos neuroendócrinos e assumem um papel central na patogênese da
fragilidade108.
Além da síndrome da fragilidade, o sono também desempenha um papel na
função imune, mas pouco se sabe sobre como esse processo ocorre. Entretanto,
vem sendo evidenciado aumento de substâncias proinflamatórias, como IL-6 e TNFα, após submissão de método de restrição de sono por vários dias99. A partir dessas
evidências experimentais, parece o sono ser um importante regulador da
homeostase imunológica, apresentando, portanto, um papel protetor100.
Diante desses apontamentos e na tentativa de elucidar o papel do sono na
função imunológica, Bollinger e colaboradores (2010)100 propuseram um modelo
mecanicista a fim de explicar as inter e intra-relações entre sono e sistema imune. A
proposta do modelo é sumarizada no pressuposto de que o sono regula células
imunes de um lado, e, de outro lado, promove um sinal temporal para os relógios
circadianos hematopoiéticos.
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Figura 4. Modelo Relógio Circadiano-Sono-Imunidade. (Adaptado de Bollinger
et. al, 2010)100

De acordo com esse modelo mecanicista, o NSQ, componente central do
sistema de temporização circadiana, sincroniza os relógios periféricos em todo o
organismo, incluindo os osciladores celulares das células imunes. O sono apresenta
feedback com o sistema de temporização circadiana – preferencialmente pelos
fatores neuronais e humorais e pela modulação da temperatura corporal – desse
modo, estabilizando o NSQ e os relógios periféricos das células imunes. Além disso,
o sono e o NSQ, juntos, modulam a função das células imunes através de fatores
solúveis rítmicos (hormônios). Células imunes, por outro lado, são capazes de afetar
o sono e os relógios circadianos via secreção de citocinas100.
Os autores especularam que distúrbios de sono crônicos (privação e restrição
de sono) dessincronizam os ritmos circadianos fisiológicos e endócrinos, através
desse mecanismo, e, consequentemente, desregulam as funções imunes. Essa
desregulação na homeostase imune acabaria promovendo doenças imunológicas,
como auto-imunidade, alergias e tumores100.
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A partir dessas observações acerca do sono e suas possíveis relações com o
envelhecimento,

síndrome

da

fragilidade

e

institucionalização,

surgiu

o

questionamento quanto à influência do sono sobre a síndrome da fragilidade em
idosos institucionalizados. Problema esse ainda reforçado pela limitação de dados
epidemiológicos sobre fragilidade de idosos no Brasil, principalmente em áreas com
recursos sociais precários, especificamente em regiões carentes como o Nordeste e
ILPI. Bem como a escassez de pesquisas que aliem padrões de ritmo de atividade
de 24 horas e parâmetros subjetivos para avaliação do sono nessa população-alvo.

1.4 Justificativa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último censo,
levantou a existência de, aproximadamente, 16,2 milhões de idosos acima dos 60
anos no Brasil. Isso corresponde a 9,1% da população, estimando que em 2020,
consiga alcançar 15%101. Objetivando atender essa demanda no âmbito da saúde,
será necessária a elaboração de medidas específicas para o planejamento e a
implementação de programas e de ações de saúde ao idoso52. Um dos meios
existentes para aprimorar essas ações de saúde seria o conhecimento do perfil
epidemiológico dos idosos, com fins de delinear os possíveis fatores associados ao
processo saúde-doença-incapacidade-morte, os quais este estudo poderá sugerir.
Para a efetivação dessas iniciativas de saúde ao idoso, estratégias locais são
de grande relevância. Portanto, populações de regiões menos favorecidas e aquelas
de populações específicas, como os de residentes de ILPIs, devem ser incluídas,
tanto em propostas de ações sociais como nos serviços que objetivam respostas
para as reais necessidades de ações de saúde dos cidadãos.
O contínuo envelhecimento da população aumenta a incidência e a
prevalência de um dos grandes desafios, atualmente, na área da geriatria, a
síndrome da fragilidade. O desafio recai na elaboração de uma abordagem única,
mediante a existência de complexas manifestações nessa síndrome, as quais
comportam grande variabilidade e dependem da influência de variáveis genéticobiológicas e também de variáveis sócio-culturais e psíquicas. O presente trabalho
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contribuirá com fundamentações que possam enriquecer os modelos de fragilidade
que enfatizam aspectos etiológicos, físicos e/ou fisiológicos da fragilidade.
Na tentativa de compreender o caráter multidimensional da fragilidade, vêm
sendo desenvolvidos estudos de natureza clínico-epidemiológica visando à
determinação da sua prevalência, incidência, fatores etiológicos e contribuintes à
descrição da sua apresentação clínica. E ainda subsidiar o desenvolvimento de
métodos diagnósticos e de programas de intervenção para os vários níveis de
atenção à saúde da população idosa.
No tocante ao sono, um terço da vida é passada dormindo. Apesar disso, as
pesquisas têm levado pouco em consideração o sono, esquecendo que este tem um
papel importante na qualidade de vida. E o que falar desse papel nos idosos frágeis
que por si só apresentam alta vulnerabilidade aos estressores ambientais e às
patologias? E nos idosos institucionalizados, que representam casos extremos por
serem caracterizados por elevada degradação da quantidade e qualidade do sono
devido, entre diversos outros fatores, à alta prevalência de fragilidade encontrada
nas ILPIs? Os poucos estudos existentes vêm postulando que transtornos do CSV
podem estar associados com a fragilidade. Mas ainda não conseguiram desvendar o
verdadeiro papel do sono no vicioso ciclo de alterações entre os sistemas
fisiológicos e a fragilidade. Seriam as alterações do CSV “eventos disparadores”
e/ou “eventos contribuintes” do ciclo da fragilidade?
Outro aspecto relevante seria o aumento do subdiagnóstico de distúrbios do
sono e do consumo de drogas hipnóticas, como resultante da concepção, dos
próprios idosos e até dos profissionais de saúde, de que as disfunções do sono são
eventos normais do processo de envelhecimento 102. E sabe-se que o sono
apresenta características restauradoras necessárias para a preservação da vida.
Nesse entendimento, como distúrbios do sono são prevalentes em idosos e causam
um grande impacto no bem-estar cognitivo, psicológico e fisiológico, estudos que
venham propor a determinação de alterações do CSV no envelhecimento são
extremamente importantes, para que essa população continue a crescer com uma
boa qualidade de vida103.
Esses achados na literatura por si só justificam a necessidade do
desenvolvimento de pesquisas que avaliem a qualidade do sono e seus transtornos
na população idosa. Adicionalmente, os resultados deste trabalho contribuirão com a
atualização dos profissionais de saúde sobre as alterações do sono que ocorrem
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com avanço da idade, em especial na fragilidade, as quais, a depender da
gravidade, podem culminar na institucionalização do idoso. E para o idoso já
institucionalizado, o interesse em prevenir os distúrbios do CSV vem crescendo
devido ao seu efeito deletério na qualidade de vida desse idoso e seu negativo
impacto na organização da própria instituição.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

Avaliar a relação entre sono e síndrome da fragilidade em idosos residentes
em ILPIs.

1.5.2 Objetivos específicos
 Traçar o perfil sociodemográfico, de saúde física e de fragilidade dos idosos
institucionalizados;
 Caracterizar a qualidade subjetiva do sono e o ritmo circadiano de atividaderepouso dos sujeitos estudados;
 Averiguar a relação entre os parâmetros do sono e do ritmo circadiano atividaderepouso e a síndrome da fragilidade.

1.6 Hipótese

A hipótese deste estudo é que as alterações do sono são fatores que
contribuem com a síndrome da fragilidade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa caracterizou-se como sendo um estudo observacional e analítico
do tipo transversal.
O estudo observacional é assim denominado por estar reservado às
investigações de situações que ocorrem naturalmente, sem haver intervenção
promovida pelo investigador. Os estudos analíticos estão usualmente subordinados
a hipóteses que relacionam eventos, sendo uma suposta “causa” e um dado “efeito”.
Estas hipóteses guiam o planejamento, a coleta e a análise dos dados. Um dos seus
principais aspectos é a presença de um grupo-controle, formado simultaneamente
com o grupo de estudo e que serve para comparações dos resultados. Na
modalidade de investigação transversal, as observações e mensurações das
variáveis de interesse são realizadas simultaneamente, constituindo uma radiografia
estática do que o ocorre em um dado momento104.

2.2 Local da pesquisa

O estudo foi realizado no município de João Pessoa, capital do estado da
Paraíba. De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE, a Paraíba apresenta mais
de três milhões e meio de habitantes. É destaque entre os demais estados do
nordeste brasileiro por possuir maior proporção de idosos, com idade igual ou
superior a 60 anos, atingindo mais de 11,0% da população. Ao passo que sua
capital, com mais de 670 mil habitantes, alcança mais de 9,12% de idosos (61 559
indivíduos). Em relação à distribuição de idosos por sexo, João Pessoa possui 37
476 mulheres (≈60,88%) e 24 083 homens (≈39,12%)105,106.
Mediante dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de
João

Pessoa

possui

seis

ILPIs.

Para

manutenção

do

sigilo

tanto

dos

estabelecimentos quanto dos residentes, as instituições foram categorizadas nesta
pesquisa pelas letras A, B, C, D, E e F.
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2.3 População

A população foi composta por idosos residentes em ILPIs do município de
João Pessoa - PB. Foi realizado, no ano de 2009, um levantamento, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Atenção a Saúde e Coordenação do
Idoso, com fins de obtenção das ILPIs devidamente cadastradas pelo Conselho
Municipal da Pessoa Idosa. As seis instituições identificadas estão distribuídas nos
cinco Distritos Sanitários de Saúde do Município.
Após repasse da lista de idosos institucionalizados, emitida pela coordenação
de cada ILPI, chegou-se a 374 sujeitos cadastrados nas instituições. A tabela a
seguir demonstra a distribuição de idosos de acordo com o sexo em cada ILPI:

Tabela 1. Distribuição dos idosos por ILPI
ILPI

Mulheres

Homens

Total

A

11

0

11

B

31

0

31

C

29

17

46

D

30

36

66

E

70

22

92

F

99

29

128

Total

270

104

374

2.4 Amostra

Inicialmente, para a realização do cálculo amostral, foi observada na literatura
a prevalência estimada da doença estudada (síndrome da fragilidade). Conforme a
literatura pesquisada, ainda são inacessíveis estudos de prevalência que envolvem
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idosos frágeis institucionalizados, apesar das ILPIs serem consideradas cenários
clínicos importantes para mensuração e gerência da fragilidade 86. A prevalência
estimada da doença foi, então, baseada em pesquisas realizadas na comunidade.
Estima-se que de 10 a 25,0% dos indivíduos acima dos 65 anos e 46,0% acima dos
85 anos que vivem na comunidade sejam frágeis, conferindo-lhes alto risco para
desfechos clínicos adversos108,109. Para o presente estudo, foi utilizada a maior
prevalência da doença relacionada à faixa etária-alvo da pesquisa (25,0%), uma vez
que é estimado muitos idosos institucionalizados serem frágeis107.
Os seguintes parâmetros estatísticos para estudos seccionais foram seguidos
para o cálculo da amostra: margem de erro de 20,0%, taxa de não-resposta de
20,0%, tamanho da população finita de 374 sujeitos e prevalência estimada da
doença de 25,0%. Como resultado foi encontrada uma amostra representativa da
população de 60 sujeitos, distribuída proporcionalmente em cada instituição, e
alocada de forma probabilística casual simples. A este valor foi acrescido 15,0%
para compensar a ocorrência de algum viés de seleção. Desta forma, a amostra foi
composta por 69 sujeitos.
A partir desse cálculo foi definida uma amostra, que correspondeu aos
seguintes critérios de inclusão:
 Possuir idade igual ou superior a 60 anos, segundo a classificação de idoso
da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os países de terceiro mundo e
países em desenvolvimento60;
 Não apresentar distúrbio cognitivo grave, de acordo com Mini-Exame do
Estado Mental (MEEM), a partir do ponto de corte maior ou igual a 17 pontos,
definido pela metodologia utilizada pelo projeto REDE FIBRA;
 Não apresentar qualquer situação clínica e funcional que impossibilitasse
responder coerentemente aos instrumentos de coleta de dados e efetuar
testes específicos.

E foram excluídos do estudo os idosos que:
 Desistiram da pesquisa durante a coleta dos dados;
 Apresentaram alguma condição clínica desfavorável à continuidade do
estudo;
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 Não conseguiram responder a quesitos indispensáveis do questionário;
 Utilizaram de forma inadequada a instrumentação (actímetro) fornecida.
Como intuito inicial, foi preconizado que todos os idosos das referidas
instituições que obedecessem aos critérios de inclusão poderiam tornar-se
participantes da pesquisa. Entretanto, parte-se do pressuposto da existência de
elevado número de idosos com co-morbidades e déficits funcionais que
impossibilitem a participação dos mesmos na presente pesquisa. Então, quando a
primeira remessa de sujeitos sorteados não obedeceu aos critérios de inclusão
elencados, foram realizados novos sorteios, até que a proporção amostral préestabelecida de idosos para aquela instituição fosse alcançada, mesmo que, para
tanto, todos os idosos presentes na listagem fornecida de cada ILPI tivessem que
ser entrevistados.
Afim de calibração e treinamento dos pesquisadores, estudo piloto foi
realizado em uma das instituições seis instituições – na ILPI A. Os participantes do
estudo piloto não foram incluídos na amostra final.
A tabela abaixo demonstra a distribuição final de idosos de acordo com o
sexo nas ILPIs de B à F:

Tabela 2. Distribuição amostral final dos idosos por ILPI
ILPI

Mulheres

Homens

Total

B

04

0

04

C

04

05

09

D

09

11

20

E

07

03

10

F

19

07

26

Total

43

26

69
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2.5 Definição operacional das variáveis

I.

Variáveis independentes:

A. Variáveis sociodemográficas:
Nome da

Descrição

Tipo de variável

Idade*

Em anos de idade

Quantitativa discreta

Sexo*

1 = masculino; 2 = feminino

Categórica nominal

Escolaridade*

Em anos de estudo

Quantitativa discreta

variável

Estado civil*
Cor*

1 = casado; 2 = solteiro; 3 = divorciado;
4 = viúvo
1 = branca; 2 = negra; 3 = outra

Categórica nominal
Categórica nominal

Em anos
Tempo na ILPIs

Diferença entre a data da entrevista e a data de

Quantitativa discreta

institucionalização registrada no prontuário

*Relato do idoso

B. Variáveis de saúde física:
Nome da
variável

Descrição

Doença do

Se o idoso tem ou não doença do coração

coração

1= sim; 2 = não

Hipertensão
arterial sistêmica
(HAS)*

Se o idoso tem ou não HAS
1= sim; 2 = não

Acidente vascular

Se o idoso teve ou não AVE

cerebral (AVE)*

1= sim; 2 = não

Diabetes mellitus

Se o idoso tem ou não diabetes mellitus

(DM)*

1= sim; 2 = não

Câncer*

Se o idoso teve ou não câncer
1= sim; 2 = não

Tipo de variável

Categórica nominal

Categórica nominal

Categórica nominal

Categórica nominal

Categórica nominal
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Se o idoso tem ou não sintomas reumáticos (dor
Reumatismo*

osteomioarticular)

Categórica nominal

0 = não; 1= sim
Se o idoso tem ou não osteoporose

Osteoporose*

Categórica nominal

0 = não; 1= sim

Doença

Se o idoso tem ou não doença pulmonar

pulmonar*

1= sim; 2 = não

Categórica nominal

Se o idoso tem ou não depressão

Depressão*

Categórica nominal

1= sim; 2 = não
Número de doenças diagnosticadas

Comorbidades

(HAS; DM; AVE; Câncer; Doença Pulmonar; Doença

Quantitativa discreta

Cardíaca; Reumatismo, Osteoporose e Depressão)
Medicamentos*

Quedas*

Internações*

Saúde percebida*

Função cognitiva

Número de medicamentos em uso contínuo

Se o idoso sofreu quedas nos últimos doze meses

Categórica nominal

1 = sim; 2 = não
Se o idoso foi internado nos últimos doze meses

Categórica nominal

1 = sim; 2 = não
Avaliação subjetiva do idoso sobre sua saúde

Categórica nominal

1 = satisfatória; 2 = insatisfatória
Escore da função cognitiva, avaliada pelo Mini-Exame
do Estado Mental (MEEM)

Peso

Medida padronizada do peso, em kg

Altura

Medida padronizada da altura, em cm

Índice de Massa

Quociente do peso pela altura elevada à segunda

Corporal (IMC)

Quantitativa discreta

Quantitativa discreta
Quantitativa
contínua
Quantitativa
contínua
Quantitativa

2

potência, em quilogramas por metro quadrado (Kg/m )

contínua

*Relato e prontuário do idoso

C. Variáveis do sono:
a)

Variáveis subjetivas: relativas ao Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburgh (IQSP), baseado em descrição realizada por Araújo e Ceolim
(2010)122
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Nome da
variável

Descrição

Tipo de variável

Escore global do IQSP
(Soma dos sete componentes do IQSP)
Qualidade do
sono

Latência do sono

Primeiro componente do IQSP (escore)

Quantitativa
contínua

Sono boa qualidade (escore global ≤ 5) = 0

Categórica

Sono má qualidade (escore global > 5) = 1

nominal

Segundo componente do IQSP (escore)
Estimativa do tempo decorrido entre o horário de deitar

Quantitativa
contínua

e o conciliar do sono noturno, em minutos
Duração do sono
noturno

Terceiro componente do IQSP (escore)
Estimativa da duração total do sono noturno, em horas

Quantitativa
contínua

decimais
Quarto componente do IQSP (escore)
Eficiência
habitual do sono

Estimativa da duração do sono em relação ao tempo
durante o qual o idoso permaneceu no leito, calculada

Quantitativa
contínua

pelo pesquisador, em percentual
Quinto componentes do IQSP (escore)
Respostas do idoso sobre a ocorrência e freqüência
Distúrbios do

dos fatores de perturbação do sono noturno: acordar

Quantitativa

sono noturno

no meio da noite ou de manhã muito cedo; levantar-se

contínua

para ir ao banheiro; dificuldade de respirar; tossir ou
roncar muito alto; sentir muito frio; sentir muito calor;
sonhos ruins ou pesadelos; sentir dores; outras razões
Medicação para
dormir

Sexto componente do IQSP (escore)
Estimativa do idoso da freqüência semanal de uso de

Quantitativa
contínua

medicação para dormir
Sonolência e
distúrbios diurnos

Sétimo componente do IQSP (escore)
Estimativa do idoso sobre a intensidade da sonolência
diurna e da falta de entusiasmo para as atividades
diárias

Quantitativa
contínua
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D. Variáveis não-paramétricas do ritmo circadiano repouso-atividade:

a) Variáveis objetivas: relativas à actimetria
Nome da

Descrição

variável

Tipo de variável

Quantifica a fragmentação do ritmo, como a freqüência
e extensão de transições entre períodos de repouso e
atividade (varia de 0 a 2 – valores altos indicam um
ritmo mais fragmentado)

Variabilidade
intra-diária
(Intradaily
variability - IV)

110

Calculada como a razão entre a média dos quadrados
da diferença entre intervalos de tempos consecutivos e
a média dos quadrados da variância geral

Quantitativa
contínua

111-113

. Foi

utilizada para análise apenas o intervalo de tempo de
60 minutos (IV60)
Quantifica a extensão em que todos os perfis de
atividade registrados em 24 horas se assemelham
entre si. Ou seja, verifica a regularidade dos períodos
de início e término da atividade e o perfil de atividade
Estabilidade
inter-diária
(Interdaily

individual específico através dos dias (varia de 0 a 1 –
valores altos indicam um ritmo mais estável). Ainda dá
a indicação da força de acoplamento entre o ritmo
repouso-atividade e zeitgebers

stability - IS)

110,111

Quantitativa
contínua

Calculada como a razão entre a variância da médiapadrão de 24 horas em torno da média e a variância
111-113

geral

. Foi utilizada para análise apenas o intervalo
de tempo de 60 minutos (IS60)

Calculado pela média do período de 5 horas com o
Nível de atividade
noturna (L5)

menor nível de atividade, na média- padrão de 24
horas (valores altos de L5 indicam agitação noturna).
Foi utilizada a média aritmética de L5 dos 7 dias
analisados

Quantitativa
contínua

111

Calculado pela média do período de 10 horas com o
Nível de atividade
diurna (M10)

maior nível de atividade, na média- padrão de 24 horas
(valores baixos de M10 indicam um estilo de vida
inativo). Foi utilizada a média aritmética de M10 dos 7
dias analisados

111

Quantitativa
contínua

40

Indica a amplitude do ritmo atividade-repouso.
Amplitude relativa

Calculada como a diferença entre M10 e L5, dividido

(relative

pela soma de M10 e L5 (varia entre 0 e 1: quanto maior

Quantitativa

amplitude - RA)

for o valor, maior será a diferença entre os períodos de

contínua

atividade e de repouso e mais “forte” será o ritmo)

II.
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Variáveis dependentes:
A. Fenótipo de fragilidade: baseado em Fried e colaboradores (2001)79
Nome da
variável
Critério perda de
peso

Descrição

Tipo de variável

Perda de peso não intencional, ≥ 4,5kg ou ≥ 5% do
peso corporal no ano anterior, conforme auto-relato

Categórica nominal

1 = sim; 0= não
Exaustão avaliada por auto-relato de fadiga, de acordo
com os itens 7 e 20 da Center for Epidemiological
Studies – Depression (CES-D)
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O idoso que afirmou que em três ou mais dias da
Critério exaustão

semana sentiu que precisou fazer muito esforço para

Categórica nominal

dar conta de suas tarefas habituais e que não
conseguiu levar adiante as tarefas habituais recebeu
pontuação para fadiga
1 = sim; 0 = não
Medida da força de preensão, em quilogramas/força

Quantitativa

Critério fraqueza

(Kgf)

contínua

muscular

Diminuição da força de preensão

Categórica nominal

1 = sim; 0 = não
Medida da velocidade da marcha, em milésimos de

Quantitativa

segundos

contínua

Critério lentidão
Diminuição da velocidade da marcha

Categórica nominal

1 = sim; 0 = não
Grau de ativida física, avaliado pelo IPAQ (International
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Physical Activity Questionnaire), versão curta
Critério baixo

calculado o gasto calórico em Kcal/sem

Quantitativa
discreta

nível de atividade
física

,e

Baixo nível de atividade física = menor quintil
Categórica nominal
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1 = sim; 0 = não

*Modificação do critério adotado por Fried et al
(2001)
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0 = não frágil (nenhum dos critérios)
Categorias do
fenótipo de

1 = pré-frágil (presença de um ou dois critérios)
2 = frágil (presença de três ou mais critérios)

Categórica ordinal

fragilidade

Soma dos critérios do fenótipo de fragilidade.
Valor varia de zero a cinco. Um ponto para cada
critério positivo
Carga de

Presença de três ou mais critérios positivos = frágil

Quantitativa

fragilidade

Presença de um ou dois critérios positivos = pré-frágil

discreta

Nenhum critério positivo = não frágil

*Proposta para transformação da fragilidade em uma
variável quantitativa (“frailty burden”)
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2.6 Instrumentos de coleta dos dados

Foi elaborado um questionário (APÊNDICE A) para avaliação das variáveis
independentes e dependentes, sendo subdividido em seções compostas por
diferentes aspectos, como de identificação, sociodemográficos, de saúde física, de
fenótipo de fragilidade, de qualidade do sono e da actimetria. A seguir, serão
descritos com maiores detalhes as informações coletadas em cada aspecto citado e
os instrumentos que foram utilizados.

I.

Dados do participante:

Neste item, foram coletadas informações referentes à identificação do
participante, como nome, data de nascimento, idade, sexo, código da ILPI de
residência do idoso.
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II.

Dados sociodemográficos:

Para a categoria de medidas sociodemográficas, agrupou-se dados sobre
escolaridade, estado civil, cor/raça, bem como o tempo de moradia na instituição.

III.

Dados de saúde física:

Neste aspecto, as informações coletadas abordaram patologias/comorbidades
existentes, número de medicamentos em uso contínuo, ocorrência de quedas e de
internações,

autopercepção

de

saúde,

função

cognitiva

e

as

medidas

antropométricas de altura, peso e IMC.
A presença de comorbidades, a ocorrência de quedas e de internações, o
número de medicamentos e a autopercepção de saúde foram coletadas através de
auto-relato e auxílio de prontuários. Optou-se por incluir o tema quedas nesta seção,
uma vez que representam um significado relevante para os idosos, mediante ao alto
de risco de gerar incapacidade, injúria e morte. Seu custo social é imenso e torna-se
ainda maior quando o idoso passa a apresentar diminuição da autonomia e da
independência ou a necessitar de institucionalização. Alguns autores referem-se à
queda como uma síndrome geriátrica, por ser considerada como um evento
multifatorial e heterogêneo117.
Em relação à avaliação da função cognitiva, foi utilizado o MEEM 118 (ANEXO
01). Consiste em uma escala de avaliação cognitiva que aborda questões de
memória de curto e longo prazo, orientação espacial e temporal, informações gerais
e capacidade de realização de uma conta matemática. É um teste de simples
administração, uma vez que não exige nenhum material específico e é aplicável em
pessoas com baixo grau de instrução. Provê informações sobre diferentes
parâmetros cognitivos, contendo questões agrupadas em sete categorias, cada uma
planejada com o objetivo de avaliar "funções" cognitivas específicas, como a
orientação temporal (05 pontos), orientação espacial (05 pontos), registro de três
palavras (03 pontos), atenção e cálculo (05 pontos), recordação das três palavras
(03 pontos), linguagem (08 pontos) e capacidade construtiva visual (01 ponto). O
escore do MEEM pode variar de um mínimo de zero pontos (maior grau de
comprometimento cognitivo), até um total máximo de trinta pontos (melhor
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capacidade cognitiva). Esta escala foi devidamente validada para a população
brasileira119.
Para as medidas antropométricas, o peso foi mensurado com uma balança
Filizola®, série 3.134, com divisões de 100g e a altura, com fita métrica de "fibre
glass" com divisões de 1 mm.

IV.

Qualidade do sono:
Na avaliação subjetiva do sono, foi empregado o IQSP120, elaborado para

fornecer uma medida de qualidade de sono padronizada, fácil de ser respondida e
interpretada. Este índice permite avaliar a qualidade subjetiva do sono e a
ocorrência de distúrbios do mesmo em relação ao mês anterior à data de seu
preenchimento pelos voluntários, a partir de informações tanto quantitativas como
qualitativas sobre o sono. É composto por dezenove questões auto-administradas
agrupadas em sete componentes: qualidade subjetiva do sono, latência para o sono,
duração do sono noturno, eficiência habitual do sono, transtornos do sono noturno,
uso de medicamentos para dormir e sonolência e distúrbios diurnos. Cada
componente é pontuado de zero a três, e sua soma fornece o escore global do
índice, que varia de zero a vinte e um. Valores superiores a cinco indicam sono de
má qualidade e inferiores a cinco, sono de boa qualidade. Foi validado para o uso
em diversos países. No Brasil, foi traduzido e utilizado com idosos 121 e
especificamente com idosos em ILPIs122.

V.

Actimetria:

A avaliação do ritmo circadiano de repouso-atividade foi realizada através do
actímetro (ACT10, Consultoria Eletrônica-CE, Versão de Firmware v1.11 Revisão C,
Brasil), que consiste em um dispositivo eletrônico portátil colocado no punho,
semelhante a um relógio de pulso. É capaz de registrar, utilizando acelerômetros, o
nível de atividade motora, através dos movimentos dos membros do seu usuário em
um determinado período de tempo. Além de registrar a temperatura corporal, a
iluminação ambiente e os horários de eventos. Todas essas informações são
armazenadas em uma memória, não volátil do tipo FLASH, em conjunto com o
horário proveniente de um relógio de tempo real. A capacidade de registro é de
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aproximadamente 30 dias. Para configurar e descarregar os dados armazenados é
necessário uma interface e um software compatíveis.
O actímetro caracteriza-se pelo menor custo, facilidade de aplicação e ampla
utilização no estudo do sono e ritmos circadianos123. Este instrumento vem sendo
utilizado em pesquisas envolvendo a mesma população do presente estudo, idosos
residentes em ILPIs124,125. E conclusões da American Academy of Sleep Medicine
Practice Parameters em 2002 reforçam que a actigrafia é particularmente útil para
mensuração em idosos residentes em ILPIs que são saudáveis ou que sofrem de
demência ou de incontinência126.
Para a análise do ritmo CRA, optou-se pela utilização de medidas nãoparamétricas (variabilidade intra-diária, estabilidade inter-diária, nível de atividade
noturna, nível de atividade diurna e amplitude relativa) por constituírem medidas
mais apropriadas e sensíveis às características do perfil de atividade de 24
horas127,128. Como o perfil de atividade de 24 horas se assemelha mais a uma onda
quadrada do que uma senoidal, e como os dados de atividade não são normalmente
distribuídos,

métodos

estatísticos

não-paramétricos

ao

invés

de

métodos

paramétricos (acrofase, amplitude) vêm sendo desenvolvidos para quantificar e
analisar o rastreamento de atividade129. E ainda, as medidas paramétricas podem
ser muito simples para capturar alguns aspectos qualitativos importantes desse
padrão de atividade. Os níveis de atividade que são previstos pelo modelo
paramétrico podem superestimar significativamente os níveis médios verdadeiros
mensurados durante um período tipicamente curto de repouso-atividade128.
Vale ressaltar que o método padrão-ouro para avaliação objetiva do sono é a
polissonografia (PSG), seguido da actigrafia que apresenta um coeficiente de
confiabilidade 0,8 a 0,932,123. Em virtude de disponibilizar informações adicionais
sobre padrão de atividade de 24 horas127, a actigrafia, em muitos casos, não pode
ser considerada uma simples alternativa à PSG130. E ainda por fornecer estimativas
da variabilidade noite-a-noite dos parâmetros do sono131, podendo ser dispendioso e
consumir tempo utilizando a PSG. Além de possibilitar a obtenção de registros sob
condições ambientais naturais32, em detrimento ao ambiente laboratorial utilizado
pela PSG que pode distorcer os reais padrões de sono domiciliares132.
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VI.

Fenótipo de fragilidade:

Os critérios adotados para caracterizar um idoso frágil foram baseados nos
critérios do fenótipo propostos por Fried e colaboradores (2001)79. São classificados
como frágeis os idosos que apresentam três ou mais destes critérios, pré-frágeis
quando um ou dois critérios e não frágeis caso não apresentem nenhum dos
critérios descritos. Seguem os critérios:

1) Perda de peso não intencional.
Avaliada por auto-relato de perda ≥ 4,56 kg em um ano, ou ≥ 5% do peso
corporal no último ano, sem ter se submetido à dieta ou programas de atividades
físicas.

2) Exaustão.
Foi utilizada a escala CES-D114 que avalia o auto-relato de sintomatologia
depressiva e a frequência na semana em que estes sintomas ocorrem. É composta
de 20 questões e, neste estudo, foram utilizadas as questões 7 e 20 para avaliar o
auto-relato de fadiga, critério utilizado para avaliação da fragilidade entre os idosos.

3) Fraqueza muscular.

A força de preensão foi aferida por um dinamômetro manual hidráulico
Jamar® Modelo J00105, que fornece registro na unidade de Kgf, ajustada ao sexo e
ao IMC para critério de rastreamento da fragilidade.

4) Lentificação da marcha.

Medida pela velocidade da marcha indicada em segundos (distância de 4,6
m), com auxílio de um cronômetro, ajustada segundo sexo e altura para critério de
rastreamento da fragilidade.
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5) Baixo nível de atividade física.
Este critério, de acordo com Fried e colaboradores (2001)79, é medido pelo
dispêndio semanal de energia em quilocalorias (Kcal), ajustado ao sexo, com base
no auto-relato das atividades e exercícios físicos realizados, avaliado pelo Minnesota
Leisure Time Activities Questionnaire. Devido à ausência de adaptação de forma
satisfatória à população brasileira da versão desse instrumento, foi criado um escore
de Kcal gastas por semana, baseado no auto-relato dos participantes quando da
aplicação do IPAQ115, proposta seguida pelo presente estudo.
Este fato também é observado quando se tenta utilizar instrumentos de
classificação e estimativas de gasto calórico criado e utilizado em cultura
internacional. A difusão desses instrumentos é limitada em países de língua
portuguesa como o Brasil. Em parte, isto pode ser explicado pela barreira lingüística
e pelo fato de muitas das atividades listadas revestirem-se de um viés cultural
importante, estando distante da realidade brasileira133.
Assim, mediante a dificuldade na aplicação de questionários ainda não
validados

para

determinadas

populações,

ou

mesmo

por

motivo

de

operacionalização e execução da pesquisa, muitos estudos que tratam o tema de
síndrome da fragilidade têm utilizado formas diferenciadas para a mensuração de
diversos critérios do fenótipo. Essas variações dizem respeito à omissão de algum
dos critérios ou mesmo modificações nos pontos de corte das medidas
utilizadas115,116,134,135.
O IPAQ foi proposto pela OMS com fins de determinação do nível de
atividade física em nível populacional e mundial, em diversos contextos culturais,
sociais e etários136,137, sendo apresentado em diferentes idiomas, inclusive na língua
portuguesa, e validado no Brasil138. Em estudo para determinar o nível de
reprodutibilidade e validade concorrente do IPAQ em mulheres idosas, foram
encontradas evidências sobre o bom nível de reprodutibilidade e o moderado nível
de validade139.
O IPAQ é um questionário que permite estimar o tempo semanal gasto na
realização de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, em diferentes
contextos da vida. Utilizou-se na presente pesquisa a versão curta do IPAQ, por
demandar pouco tempo de aplicação e por fornecer uma medida validada para
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avaliação

do

desenvolvidos

nível

140

de

atividade

física

, quanto em desenvolvimento

tanto

em

população

de

países

137

.

Trata-se de um questionário que avalia o auto-relato da realização de três
diferentes atividades na última semana, que são: caminhada, as atividades de
moderada intensidade e as atividades de intensidade vigorosa. Para cada atividade
é realizado o cálculo do gasto energético da atividade, baseando-se no equivalente
metabólico em repouso (MET) e considerado o tempo em minutos de cada atividade
(duração) e o número de dias praticados na semana (frequência), promovendo os
resultados em MET-minutos/semana. Para a caminhada considera-se o gasto de 3,3
METs, atividades moderadas equivalem a 4,0 METs e vigorosas 8,0 METs. Ao final,
tem-se um escore total, onde é possível classificar o indivíduo como tendo
atividades de baixa, moderada e alta intensidade141.

2.7 Procedimentos

Após emissão de parecer favorável e aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa (APÊNDICE B), iniciaram-se as etapas de execução. Os diretores das
ILPIs foram contatados para a permissão da pesquisa. As listas dos idosos
residentes de cada ILPI foram disponibilizadas por seus dirigentes. Em seguida foi
realizado um sorteio simples para seleção da amostra, proporcional à população de
cada instituição.
Um estudo piloto foi realizado em umas das instituições. Esse estudo prévio
proporcionou a estimativa do tempo total gasto na aplicação dos instrumentos de
coleta de dados em cada sujeito e o teste dos instrumentos para demonstrar a
viabilidade de sua utilização com idosos institucionalizados. Os participantes do
estudo piloto não foram incluídos no banco de dados final.
O tempo de coleta em cada instituição variou de acordo com a proporção de
idosos de cada uma. De modo geral, o primeiro dia de coleta de dados restringiu-se
ao preenchimento dos quesitos inerentes ao questionário elaborado, composto de
perguntas e avaliação física. O segundo dia foi reservado à entrega dos actímetros.
As entrevistas e os testes físicos foram realizados nas dependências das ILPIs, em
espaços coletivos ou no próprio quarto do idoso.
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Antes de iniciar a coleta dos dados os participantes da pesquisa foram
convidados a assinar o TCLE (APÊNDICE C), após ter sido assegurado que as
instruções foram compreendidas.
Primeiramente, foi aplicado o MEEM (ANEXO 01). Os idosos que não
atingiram a pontuação mínima para afastar déficit cognitivo grave e os que
apresentaram qualquer situação clínica que impossibilitou respostas coerentes aos
instrumentos e aos testes específicos, não prosseguiram com as etapas seguintes
da pesquisa.
Seguiu-se, então, com a aplicação do questionário (APÊNDICE A), com suas
várias seções contemplando os instrumentos utilizados. Essa etapa foi subdividida
em: 1) entrevista e 2) avaliação física.
Em relação à primeira, devido à existência de idosos não instruídos na
amostra, foi padronizada a entrevista para todos os participantes, uma vez que
foram utilizados instrumentos auto-administrados (como o IQSP). O desenvolvimento
da entrevista obedeceu à ordem estabelecida no questionário, iniciando pela seção
de identificação e finalizando com o os critérios do fenótipo de fragilidade de perda
de peso, exaustão e nível de atividade física (IPAQ). Para preenchimento de
algumas informações, a equipe de enfermagem das ILPIs foi solicitada a
complementar alguns dados não respondidos de forma segura pelo idoso, como por
exemplo, o tempo de residência na instituição.
Para o critério de exaustão, avaliado por auto-relato de fadiga (nunca;
raramente; às vezes e sempre), aquele que respondeu às vezes (3-4 dias da
semana) ou sempre (5-7 dias) às afirmações “Senti que tive que fazer esforço para
fazer tarefas habituais” e/ou “Não consegui levar adiante minhas coisas”, recebeu
pontuação neste critério.
O baixo nível de atividade física foi aferido pelo IPAQ como forma de
rastreamento da fragilidade. Os resultados calculados em MET-minutos/semana
foram transformados em Kcal/semana, através da seguinte fórmula MET-min x (peso
em quilogramas/60 quilogramas)142. A partir deste cálculo, foi identificado o menor
quintil de atividade física para cada sexo, e utilizado como ponto de corte para
classificar como baixo nível de atividade física115,134,135.
Quanto à segunda subdivisão, a avaliação física, as antropométricas foram
aferidas. Após obtenção do peso e da altura, foi calculado o IMC. A calibração da
balança foi realizada sempre que necessário. Nesse momento, ainda foram
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incorporadas a mensuração da força de preensão e da velocidade de marcha
(critérios FFC).
Para a força de preensão, com o dinamômetro portátil na mão dominante,
inicialmente os indivíduos foram posicionados sentados, com o ombro aduzido e em
rotação neutra, braço paralelo ao tronco, cotovelo posicionado em 90o de flexão, e
antebraço e punho em posição neutra183. Foram realizadas três medições
consecutivas, com intervalo mínimo de 30 segundos entre elas, e considerado a
média aritmética dos três valores143.
Para a velocidade da marcha, o percurso cronometrado foi em 4,6 metros,
sendo realizadas três tentativas. O percurso foi disposto em linha reta, com registro
de tempo em milésimos de segundos.
Após obtenção de todos os dados referentes aos critérios do fenótipo de
fragilidade, esses foram manipulados e transformados em uma variável quantitativa,
denominada de “carga de fragilidade” (“frailty burden”), seguindo proposta sugerida
por Varadhan e colaboradores (2008)116. Seu valor varia de zero a cinco, de acordo
com os critérios positivos do fenótipo avaliado. Esses autores ainda consideraram
frágeis os idosos que tiveram três ou mais critérios positivos, pré-frágeis àqueles
com um ou dois critérios positivos e não frágeis, os com nenhum critério positivo.
O segundo dia de coleta de dados foi baseado na entrega do actímetro,
juntamente com o diário de sono (ANEXO 02) e as instruções para o uso do
dispositivo (ANEXO 03). Os actímetros foram disponibilizados pelo Laboratório de
Neurobiologia e Ritmicidade Biológica (LNRB) da UFRN. Mediante à quantidade
limitada de actímetros disponibilizados, à alta incidência de déficits visual, auditivo,
cognitivo e funcional nas ILPIs, ao baixo nível educacional da população-alvo
(resistência na colaboração e aceitação do estudo) e à utilização inadequada do
dispositivo durante a coleta dos dados (critério de exclusão), 30 idosos, dos 69
participantes da presente pesquisa, fizeram uso de actímetros.
Os idosos foram instruídos a marcar no actímetro determinados eventos
(horários de dormir e acordar, cochilos e retirada do aparelho), como também anotar
esses eventos no diário de sono (quanto à retirada do aparelho, deve ser seguido o
motivo da mesma). Os participantes foram treinados quanto à marcação do
actímetro, sendo solicitado auxílio e supervisão do cuidador quando observada
qualquer dificuldade no manuseio do aparelho ou para o preenchimento do diário do
sono. Entretanto, apesar das instruções e treinamentos proporcionados, o
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preenchimento do diário de sono e a marcação dos eventos no actímetro pelos
idosos foram inadequados, sendo desprezados na análise posterior do sono. Essa
dificuldade na obtenção de dados auto-adminstrados de idosos institucionalizados
vem sendo reportada144.
No presente estudo, os participantes utilizaram, continuamente, o actímetro
no punho não-dominante durante um período de sete dias (dias e noites
consecutivos)113,131 e a captação das informações pelo aparelho foi realizada no
intervalo de amostragem de um minuto, para melhor captação das variáveis nãoparamétricas do ritmo repouso-atividade. Todas as informações obtidas pelo
actímetro foram referentes à semana e ao fim de semana. A cada sete dias, o
actímetro foi retirado pelos avaliadores e os dados armazenados foram transferidos
para o computador e tratados pela rotina de análise das variáveis desenvolvida no
LNRB da UFRN, utilizando a ferramenta Matlab.

2.8 Análise dos dados

O processamento, armazenamento e análise dos dados foram realizados pelo
programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão
17.0.
A estatística descritiva foi realizada usando-se medidas de distribuição
(média, mediana, desvio-padrão, quartis, freqüência absoluta e freqüência relativa),
sumarizadas na linha de base de acordo com o status de fragilidade.
Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste de
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Ao confirma-se o padrão de distribuição normal dos
dados foram realizadas análises de correlação bivariadas, aplicando-se o teste de
correlação de Pearson (para variáveis quantitativas) e o teste Qui Quadrado (para
variáveis categóricas).
Na comparação dos componentes do IQSP (variáveis independentes) em
relação às categorias do fenótipo da fragilidade (variáveis dependentes) foi utilizada
a Análise de Variância (ANOVA One-way), com pós-teste de Tukey-Kramer. Em
seguida, foi construído um modelo de regressão linear simples, com o objetivo de
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analisar as relações entre as variáveis do IQSP com a carga de fragilidade. O critério
de saída para todas as variáveis introduzidas no modelo foi p < 0,10.
Em toda análise estatística foi considerado um intervalo de confiança (IC) de
95% e um p < 0,05.

2.9 Considerações éticas

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), obtendose aprovação e parecer favorável para a sua realização (protocolo n o 201/09)
(APÊNDICE B).
Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), conforme as recomendações
preconizadas na Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional
de Saúde/MS. Foi garantido o respeito e a liberdade de participar, ou mesmo o
direito de desistir em qualquer momento do estudo, sem nenhum dano pessoal ou
profissional, como também o anonimato na divulgação dos resultados.

3 RESULTADOS
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I.

Caracterização da amostra estudada

Dentre os residentes das cinco ILPIs da cidade de João Pessoa-PB que
constituíram os campos desta pesquisa, 69 idosos, sendo 43 mulheres e 26
homens, atenderam aos critérios de inclusão (amostra final). A amostra estudada
caracterizou-se pelo predomínio de mulheres (62,3%), de solteiros (50,7%), com
média de idade de 77,52 (±7,82), de anos de estudos de 4,65 (±4,30) e de anos de
institucionalização de 4,86 (±4,07). Estes dados sociodemográficos estão detalhados
na Tabela 3.
Em relação à saúde física, as patologias mais prevalentes foram hipertensão
arterial

sistêmica

(62,3%),

doenças

reumáticas

(50,7%)

e

presença

de

sintomatologia depressiva (31,9%). A variável saúde percebida foi associada com as
categorias do fenótipo de fragilidade, sendo a satisfação mais prevalente no grupo
dos não frágeis e pré-frágeis e a insatisfação com a saúde tendo maior proporção no
grupo dos frágeis (p=0,04). Os demais aspectos de saúde física, bem como os
sociodemográficos, não foram estatisticamente significativos com as categorias da
síndrome da fragilidade, conforme sumarizado na Tabela 3.
Na nossa amostra, a maioria dos idosos foi considerada frágil (49,3%), sendo
não frágil apenas 5,6% dos idosos e pré-frágil, 45,0% (Figura 5).

Figura 5. Proporção de idosos classificados segundo as categorias do fenótipo
da fragilidade.
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Tabela 3. Relação dos aspectos sociodemográficos e de saúde física com as
categorias do fenótipo de fragilidade
VARIÁVEIS
SEXO
Masculino
Feminino
ESTADO CIVIL
Casado
Solteiro
Divorciado
Viúvo
COR
Branca
Negra
Outras
IDADEa,
ESCOLARIDADEa
TEMPO DE INSTITUIÇÃOa
MEEM (pontos)a
NÚMERO DE
MEDICAMENTOS ª
HAS
Sim
Não
AVE
Sim
Não
DOENÇA DO CORAÇÃO
Sim
Não
DIABETES MELLITUS
Sim
Não
CÂNCER
Sim
Não
REUMATISMO
Sim
Não
DEPRESSÃO
Sim
Não
DOENÇA PULMONAR
Sim
Não
OSTEOPOROSE
Sim
Não
COMORBIDADES a
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Sim
Não
SAÚDE PERCEBIDA*
Satisfatória
Insatisfatória
QUEDAS SOFRIDAS
Sim
Não

Não frágil
N
%

FENÓTIPO DE FRAGILIDADE
Pré-frágil
n
%
n

Frágil

TOTAL

p

%

n

%

0
4

0
9,3

14
18

53,8
41,9

12
21

46,2
48,8

26
43

37,7
62,3

0,229

0
3
0
1

0
8,6
0
4,5

6
14
4
8

85,7
40,0
80,0
36,4

1
18
1
13

14,3
51,4
20,0
59,1

7
35
5
22

10,1
50,7
7,2
31,9

0,192

0
0
4
71,5
4,25
6,25
23,0

0
0
10,0
±4,93
±5,67
±6,70
±4,32

10
3
19
75,87
5,25
5,31
23,46

41,7
60,0
47,5
±8,11
±4,73
±9,01
±3,79

14
2
17
79,03
4,12
4,27
22,39

58,3
40,0
42,5
6,78
±3,73
±4,77
±3,80

24
5
40
77,52
4,65
4,86
22,92

34,8
7,2
58,0
7,82
±4,30
±4,07
±3,80

0,395

2,75

±2,21

3,31

±2,65

3,42

±2,51

3,33

±2,53

0,880

3
1

7,0
4,0

19
13

44,2
52,0

21
11

48,8
44,0

43
25

62,3
36,2

0,803

0
4

0
7,0

3
29

27,3
50,9

8
24

72,7
42,1

11
57

15,9
82,6

0,308

1
3

5,9
5,9

6
26

35,3
51,0

10
22

58,8
43,1

17
51

24,6
73,9

0,656

0
4

0
8,0

8
24

47,1
48,0

9
22

52,9
44,0

17
50

24,6
72,5

0,425

0
4

0
6,3

2
30

33,3
47,6

4
29

66,7
46,0

6
63

8,7
91,3

0,574

2
2

5,7
5,9

13
19

37,1
55,9

0
13

57,1
38,2

35
34

50,7
49,3

0,273

3
1

13,6
2,2

8
24

36,4
52,2

11
21

50,0
45,7

22
46

31,9
66,7

0,254

0
4

0
6,3

1
31

20,0
48,4

4
29

80,0
45,3

5
64

7,2
92,8

0,319

1
3
2,5

4,8
6,4
±1,00

10
22
2,15

47,6
46,8
±1,72

10
22
2,9

47,6
46,8
±1,60

21
47
2,53

30,4
68,1
±1,65

0,882

0
4

0
7,5

7
25

43,8
47,2

9
24

56,3
45,3

16
53

23,2
76,8

0,461

4
0

9,8
0

22
10

53,7
35,7

15
18

36,6
64,3

41
28

59,9
40,6

0,04

0
4

0
10,3

12
19

41,4
48,7

17
16

58,6
41,0

29
39

42,0
56,5

0,243

ª Variáveis expressas em média e desvio-padrão. * p<0,05.

0,073
0,568
0,779
0,529

0,189
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II.

Avaliação subjetiva do sono e síndrome da fragilidade

De uma forma geral, a classificação global da qualidade do sono foi ruim, uma
vez que a pontuação global média do IQSP foi de 8,87 (±4,53). A pontuação
individual dos componentes do IQSP pode ser observada na Tabela 4. O
componente com maior pontuação foi o de Latência do sono, com média de 1,74
(±1,13), e o de menor pontuação foi o componente 6, que diz respeito ao Uso de
medicação para dormir, com média de 0,78 (±1,28). Escores mais elevados indicam
pior avaliação do componente.

Tabela 4. Pontuação global e dos componentes do Índice de Qualidade do
Sono de Pittsburgh (IQSP) dos participantes do estudo.
TOTAL
( - s)

COMPONENTES DO IQSP
Componente 1 - Qualidade do sono

1,22 ±0,68

Componente 2 - Latência do sono

1,74 ±1,13

Componente 3 - Duração sono noturno

1,43 ±1,19

Componente 4 - Eficiência do sono

1,54 ±1,31

Componente 5 - Distúrbios do sono noturno

1,09 ±0,53

Componente 6 - Medicação para dormir

0,78 ±1,28

Componente 7 - Sonolência e distúrbios diurnos

1,09 ±1,08

PONTUAÇÀO GLOBAL

8,87 ±4,53
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A qualidade do sono foi ruim (escore total > 5), tanto para os não frágeis como
para os pré-frágeis e os frágeis. Entretanto, na comparação dos escores da
pontuação global do IQSP em relação às categorias do fenótipo de fragilidade
(Tabela 5), observa-se que o grupo dos frágeis apresenta uma pontuação global
significativamente maior (p = 0,02) quando comparados aos não frágeis. Portanto, os
idosos frágeis apresentam uma pior qualidade de sono.
Para a análise dos componentes do IQSP em função das categorias do
fenótipo de fragilidade (Tabela 5), no componente 2, Latência do sono, os frágeis
apresentam maior média (p = 0,003) quando comparados aos grupos não frágil e
pré-frágil. Assim como no componente 7, Sonolência e distúrbios diurnos de sono,
os frágeis apresentam escore significativamente maior (p = 0,04) quando
comparados aos pré-frágeis. Nesse entendimento, verifica-se que os idosos frágeis
demoram mais tempo para adormecer, ao deitar à noite para dormir, e apresentam
uma maior sonolência diurna e falta de entusiasmo para a realização das atividades
diárias.

Tabela 5. Análise de variância dos componentes e da pontuação global do
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) em função das categorias
do fenótipo de fragilidade
COMPONENTES DO

FENÓTIPO FRAGILIDADE

IQSP

( - s)

f

p

Não frágil

Pré-frágil

Frágil

Componente 1

1,25(±0,50)

1,06(±0,75)

1,37(±0,59)

1,76

0,17

Componente 2

0,50(±0,57)

1,46(±1,24)

2,14(±0,87)*

6,41

0,003

Componente 3

1,50(±0,57)

1,28(±1,22)

1,57(±1,21)

0,49

0,61

Componente 4

0,50(±0,57)

1,28(±1,30)

1,91(±1,29)

3,50

0,04

Componente 5

1,00(±0,01)

1,03(±0,59)

1,17(±0,51)

0,63

0,53

Componente 6

0,75(±1,50)

0,65(±1,20)

0,91(±1,35)

0,33

0,71

Componente 7

1,25(±1,25)

0,75(±1,07)

1,40(±1,01)**

3,23

0,04

Pontuação global

6,75(±0,50)

7,50(±4,57)

10,37(±4,31)***

4,15

0,02

*Quando comparado ao não frágil e pré-frágil
** Quando comparado ao pré-frágil
***Quando comparado ao não frágil
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Ao relacionar os escores do IQSP com os critérios do fenótipo de fragilidade
(Tabela 6), são encontradas médias significativamente maiores entre aqueles que
apresentam o critério, exceto para perda de peso e baixo nível de atividade física. O
critério de exaustão destaca-se entre os demais critérios de fragilidade, uma vez que
os maiores escores são observados em quase todos os componentes (1, 2, 5 e 7) e
na pontuação global do IQSP. Então, os idosos com queixas de qualidade de sono
ruim, maior latência de sono, presença de distúrbios do sono noturno e diurno
apresentaram auto-relato de fadiga.
Para o critério de lentidão, a maior média é encontrada no componente 4,
demonstrando uma baixa eficiência habitual de sono para os idosos com baixo nível
de velocidade de marcha. E para o critério de fraqueza muscular, os maiores
escores são verificados nos componentes 2 e 6, ou seja, idosos com maior latência
de sono e que fazem uso de medicação para dormir, respectivamente, possuem
fraqueza muscular.

Tabela 6. Relação de médias e desvios-padrão dos componentes e a
pontuação global do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) pelos
critérios do fenótipo de fragilidade
IQSP ( - s)

CRITÉRIOS DE
FRAGILIDADE

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

Sim

1,29(0,60)

1,92(0,99)

1,48(1,25)

1,59(1,36)

1,07(0,47)

0,85(1,32)

1,37(1,00)

9,44(4,56)

Não

1,19(0,74)

1,59(1,21)

1,40(1,19)

1,47(1,31)

1,14(0,56)

0,71(1,25)

0,95(1,12)

8,45(4,62)

Sim

1,57(0,83)* 2,52(0,61)*

1,63(1,21)

1,89(1,32)

1,36(0,59)*

0,94(1,43)

1,89(0,87)* 11,78(4,1)*

Não

1,09(0,57)

1,43(1,13)

1,35(1,19)

1,39(1,29)

1,00(0,48)

0,74(1,24)

0,82(1,01)

7,76(4,26)

Sim

1,23 (0,63)

1,89(1,10)

1,58(1,22)

1,86(1,29)*

1,10(0,48)

0,78(1,28)

1,15(1,05)

9,54(4,55)

Não

1,20(0,76)

1,48(1,15)

1,16(1,10)

0,96(1,17)

1,08(0,64)

0,80(1,32)

1,00(1,15)

7,64(4,30)

Sim

1,19(0,69)

1,91(1,06)*

1,37(1,19)

1,62(1,34)

1,12(0,54)

0,92(1,35)*

1,16(1,07)

9,25(4,61)

Não

1,33(0,61)

1,13(1,87)

1,66(1,17)

1,26(1,22)

1,00(0,53)

0,26(0,79)

0,86(1,12)

7,46(4,05)

Sim

1,18 (0,55)

1,74(1,02)

1,33 (1,17) 1,59 (1,30) 1,18 (0,55) 0,51 (1,08) 0,88 (1,01)

8,40(4,63)

Não

1,25 (0,75) 1,75 (1,20) 1,50 (1,21) 1,52 (1,33) 1,04 (0,52) 0,95 (1,38)

Perda de peso

Exaustão

Lentidão

Fraqueza muscular

Baixo nível de
atividade física

Nota 1: * p <0,05

1,22(1,11)

9,15(4,50)
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No presente estudo, foi considerada para a variável de fragilidade a
categorização em não frágil, pré-frágil e frágil. Na análise de regressão, optou-se
para a carga de fragilidade, com natureza quantitativa, ou seja, variando entre 0 e 5,
com os maiores valores indicando maior fragilidade. Neste sentido, os resultados da
análise de regressão linear simples realizada entre cada componente do IQSP e sua
pontuação global com a carga fragilidade são observados na Tabela 7. Verifica-se
que o componente 2 do IQSP, especialmente, apresentou maior taxa de
determinação da carga de fragilidade (R2=0,13), ou seja, a latência do sono foi a que
mais influenciou a fragilidade.

Tabela 7. Análise de regressão linear simples entre os componentes e a
pontuação global do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) com a
carga de fragilidade
COMPONENTES DO IQSP

III.

R

2

β padrão

β

p

Componente 2

0,13

1,76

0,41

0,001

Componente 4

0,05

2,11

0,24

0,03

Componente 7

0,04

2,17

0,27

0,04

PONTUAÇÃO GLOBAL

0,07

1,79

0,07

0,01

Avaliação objetiva do ritmo circadiano e síndrome da fragilidade

Na avaliação objetiva do ritmo circadiano, através da actimetria, 30 idosos
constituíram a amostra final, sendo 19 mulheres e 11 homens. Dentre estes, 16
frágeis, 11 pré-frágeis e 03 não frágeis. Os valores médios das variáveis nãoparamétricas (L5, M10, RA, IS e IV) do ritmo repouso-atividade estão dispostos na
Tabela 8.
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Tabela 8. Padrão do ritmo circadiano repouso-atividade dos
participantes do estudo
TOTAL
( - s)
VARIÁVEIS DO RITMO REPOUSO-ATIVIDADE
Nível de atividade noturna (L5)

25,03

±7,15

Nível de atividade diurna (M10)

101,26 ±20,97

Amplitude relativa (RA)

0,60

±0,08

Estabilidade inter-diária (IS)

0,56

±0,19

Variabilidade intra-diária (IV)

0,88

±0,32

Ao comparar os valores das variáveis não-paramétricas do ritmo repousoatividade em relação às categorias do fenótipo de fragilidade (Tabela 9), não é
verificada diferença significativa entre os grupos. Demonstrando que não há relação
entre o status de fragilidade e as variáveis do ritmo repouso-atividade.

Tabela 9. Análise de variância do ritmo circadiano repouso-atividade em
função das categorias do fenótipo de fragilidade
RITMO

FENÓTIPO FRAGILIDADE

REPOUSO-

( - s)

f

p

ATIVIDADE
Não frágil

Pré-frágil

Frágil

L5

26,77(±9,61)

25,44(±5,99)

24,42(±7,84)

0,15

0,85

M10

114,15(±39,30)

103,48(±14,42)

97,30(±21,26)

0,90

0,41

RA

0,61 (±0,04)

0,60 (±0,06)

0,59 (±0,09)

0,09

0,90

IS

0,71(±0,14)

0,54(±0,18)

0,54(±0,20)

1,04

0,36

IV

0,84(±0,48)

0,80(±0,21)

0,95(±0,36)

0,77

0,47

Como

formas

de

ilustração

seguem

os

actogramas

abordando

o

comportamento dos ritmos repouso-atividade entre os idosos frágeis, pré-frágeis e
não frágeis (Figuras 2, 3 e 4).
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Figura 6. Actograma exemplificando o comportamento do ritmo repousoatividade de um idoso frágil. Nota-se a presença de um ritmo extremamente
polifásico e fragmentado.

Figura 7. Actograma exemplificando o comportamento do ritmo repousoatividade de um idoso pré-frágil. Nota-se a presença de um ritmo com pouca
regularidade.
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Figura 8. Actograma exemplificando o comportamento do ritmo repousoatividade de um idoso não frágil. Nota-se a presença de um ritmo com perfeita
regularidade.

4 DISCUSSÃO

Conforme literatura pesquisada, a relação entre qualidade de sono, padrão de
atividade-repouso

de

24

horas

e

síndrome

da

fragilidade

em

idosos

institucionalizados, não havia sido previamente avaliada. Estudos que relacionaram
sono e fragilidade foram realizados com idosos residentes na comunidade80,94,96, ou
utilizando outros instrumentos, como PSG96, Escala de Sonolência Diurna de
Epworth e Índice de Severidade de Insônia80, e actigrafia para avaliação do padrão
de sono (variáveis paramétricas)94.
Em relação à caracterização da amostra estudada, foi encontrada uma
elevada prevalência da síndrome da fragilidade. Esse resultado já era esperado,
visto que os idosos residentes em ILPIs são caracterizados por altos índices de
déficits físicos, mentais e funcionais64,122,145, o que demonstra íntima relação com a
apresentação clínica da fragilidade, bem como os distúrbios do CSV.
Em detrimento, às variáveis sociodemográficas e de saúde física não se
correlacionaram com a síndrome da fragilidade. Dados esses que divergem de
estudo anteriores que apontam que possuir idade mais avançada, ser do sexo
feminino, ser afro-americano, apresentar baixos níveis de escolaridade e maior
número de comorbidades estão diretamente relacionados com quadros de
fragilidade79,146. A alta proporção de idosos frágeis e pré-frágeis, em contraposição
ao número de não frágeis, do corrente trabalho, pode ter dificultado as análises de
correlação com os aspectos sociodemográficos e de saúde física.
Destaca-se, entretanto, a variável saúde percebida, que foi associada com as
categorias do fenótipo de fragilidade, apresentando os idosos frágeis maior
proporção de insatisfação com a saúde. A literatura traz relações significativas entre
fragilidade e baixa qualidade de saúde relatada 147. A má percepção de saúde
também vem sendo relacionada com qualidade de sono precária148,149. Esse achado
reforça a possibilidade de inclusão do quesito de auto-percepção de saúde nos
protocolos de avaliação geriátrica pelos profissionais da saúde. O mesmo poderia
oferecer indícios, mesmo que subjetivos, da condição de saúde dos idosos.
Vale ressaltar que o perfil sociodemográfico da amostra dos idosos
institucionalizados correspondeu ao da população brasileira institucionalizada, ou
seja, predomínio de mulheres, de solteiros64,122. De acordo com a literatura, ser
solteiro e do gênero feminino são fatores que vêm sendo associados com queixas
de transtornos do sono150,151. A média do tempo de permanência dos idosos na
instituição inferior a cinco anos, também encontrou respaldo na literatura. Estudo
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evidenciou tendência a pior qualidade do sono para idosos com menos de cinco
anos de institucionalização, quando comparados com aqueles institucionalizados há
mais anos. Este fato pode refletir o impacto da institucionalização no de estilo de
vida e, consequentemente, no sono desses idosos122.
Quanto à avaliação subjetiva do sono, foi verificado no presente trabalho alta
prevalência de má qualidade de sono entre os idosos institucionalizados,
corroborando com outros estudos75,76,122,152,153. Sabendo que a qualidade do sono é
tão precária entre os idosos de instituições e que esse fato é prejudicial à sua saúde,
é previsível que pesquisas venham dando enfoque a essa temática67.
A qualidade do sono encontrada foi ruim, tanto para os idosos não frágeis
como para os pré-frágeis e os frágeis, porém principalmente entre os últimos quando
comparados aos não frágeis. O escore total do IQSP (> 5) apresentou taxa de
determinação significativa na fragilidade. A prevalência de má qualidade de sono
(IQSP) aumentando de forma gradual com a grande evidência de status de
fragilidade vem sendo observada por outros autores94.
Os componentes da avaliação subjetiva do sono foram analisados
separadamente na corrente pesquisa. Um dos grandes destaques encontrado foi
observado na maior taxa de determinação de fragilidade apresentada pelo
componente latência do sono. Isto é, o elevado tempo gasto para conciliação entre o
deitar e o dormir foi o fator que mais influenciou na fragilidade. Pesquisa prévia
verificou correlação entre maior latência do sono (latência do sono ≥ 60 minutos variável actigráfica paramétrica) e status de fragilidade (critérios FFC)94. Esse
resultado sugere que os sistemas neuroanatômicos e fisiológicos que induzem o
sono19,20 estão deficientes, podendo estar contribuindo com o desfecho da
fragilidade.
Maior latência para o sono vem sendo verificada em estudos anteriores com
idosos residentes em ILPIs68,73,152. O aumento na latência do sono vem sendo
considerado o problema mais comum nas instituições73. Em contrapartida, a
literatura também aponta idosos institucionalizados que não relataram dificuldades
de demora para adormecer122. É sugerido que esses idosos talvez não tivessem
percebido como danosos à qualidade do seu sono, os distúrbios ditos “normais” no
envelhecimento. Ainda argumenta-se a existência de uma diferença entre a
percepção de sono pelo idoso e a visão do profissional, que talvez não seja a
preconizada pela literatura122.
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No presente estudo, os componentes eficiência do sono e sonolência diurna
do IQSP também apresentaram influência na fragilidade. A associação entre elevada
prevalência sonolência diurna (Escala de Sonolência Diurna de Epworth > 10) e
status de fragilidade (critérios FFC) foi anteriormente observada80. Esse achado
também reflete que os sistemas neuroanatômicos e fisiológicos de ativação cortical,
que mantêm a vigília19,20, também estão deficientes, podendo estar colaborando com
a fragilidade. Como o estado de vigília constitui a base para várias outras funções
cerebrais altas154, pode ser que a via final que une distúrbios do CSV e fragilidade
repercuta no desenvolvimento de sonolência diurna80.
Baixa eficiência do sono e sonolência diurna são mutuamente ligadas e
podem

levar

a

desestruturação

do

padrão

regular

CSV 155,156.

Idosos

institucionalizados apresentam alta prevalência de baixa eficiência do sono72,152 e
sonolência diurna125,152. A baixa eficiência do sono nas ILPIs reflete os frequentes
despertares noturnos e a dificuldade para retomar o sono pelo idoso e a sonolência
diurna, os constantes cochilos durante o dia.
As relações entre transtornos do sono (má qualidade de sono, prolongada
latência do sono, sonolência diurna, baixa eficiência do sono) e a síndrome da
fragilidade podem ser mediadas através de alguns mecanismos. Primeiro,
transtornos do sono podem ser marcadores de várias condições médicas gerais,
incluindo saúde precária e comorbidades, como doença cardiovascular, sintomas de
depressão, disfunção cognitiva, deficiências funcionais e neuroendócrinas, que por
si só prejudicam o sono, são prevalentes no cenário da instituição69,70 e aumentam a
probabilidade de status de fragilidade80,94.
Segundo, transtornos de sono primário, como AOS, transtorno de ritmo
circadiano tipo Fase de Sono Avançada, ou Hipersonia (baseada no SNC), podem
estar intercedendo nessa associação157. Transtornos de sono primários são
prevalentes

em

idosos,

especificamente

os

institucionalizados67,71

e

são

caracterizados por processos biológicos similares àqueles vistos na fragilidade93,157.
A AOS é associada com inflamação sistêmica, déficit cognitivo e doença cardio e
cerebrovascular; transtornos do ritmo circadiano são relacionados com condições
crônicas e distúrbios cerebrais neurodegenerativos; e hipersonia, com distúrbios
cerebrais neurodegenerativos e vasculares157.
Terceiro, alterações do sono e fragilidade vêm sendo vinculadas à
modificações em vias imunológicas, como

nos altos níveis de citocinas
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proinflamatórias158,159. Tanto a fragilidade79,97,108 quanto o sono100 parecem
apresentar papéis cruciais na função imune. Alterações imunológicas, traduzidas
pelo declínio da imunidade e aumento nos níveis de citocinas proinflamatórias 91
decorrentes do efeito cumulativo da alostase, aumentando a carga alostática de
inflamação crônica sistêmica98, compõem uma das bases da fragilidade79. Bem
como refletem desregulação crônica do sono na modulação da homeostase da
função imune100.
No

entanto,

esses

mecanismos,

e

outras

potenciais

variáveis

de

confundimento, podem explicar algumas, mas não todas, as associações entre
alterações do sono e fragilidade. Algum ou a combinação desses mecanismos
levantados

poderiam

sugerir

justificativas

plausíveis

para

o

aumento

da

probabilidade de fragilidade na população-alvo do presente estudo.
Os componentes isolados do IQSP foram associados com as categorias do
fenótipo de fragilidade. O critério de exaustão destacou-se entre os demais critérios
de fragilidade, devido aos maiores escores serem observados em quase todos os
componentes e na pontuação global do IQSP. Auto-relato de transtornos do sono e
Distúrbio Respiratório do Sono (DRS) vêm sendo associados com a sensação de
fadiga81,82,96,160. Exaustão é geralmente confundida com sonolência diurna. Embora
sejam constructos separados81, medidas utilizadas para definir fadiga e sonolência
podem com freqüência sobrepor-se161, visto que a sonolência também é utilizada
para definir a fadiga162.
A literatura aponta relação entre fadiga e uma ampla extensão de
comportamentos e distúrbios do sono, entretanto, a sua causa nas populações com
transtornos do sono é relativamente desconhecida163. Na tentativa de esclarecer a
contribuição do sono na fadiga, vem sendo sugerido que (1) o aumento da duração
do sono noturno pode aliviar os sintomas de fadiga; (2) a redução da prevalência ou
severidade de condições de saúde (comorbidades) pode melhorar o sono e a
fadiga82. Estudos vêm mostrando associações entre fadiga, distúrbio do sono e
condições médicas81,160.
Os critérios de rastreamento de fragilidade lentidão e fraqueza muscular
também se relacionaram com a avaliação subjetiva do sono na corrente pesquisa.
Fragmentação do sono, curta duração de sono e sonolência diurna, mensurados
pela actigrafia, e severo DRS, mensurado pela PSG, vêm sendo independentemente
associados com baixo desempenho neuromuscular80,96,164,165, ou seja, com
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reduzidas velocidade de marcha e força de preensão. Elevando-se a possibilidade
que o sono precário pode contribuir com o desenvolvimento ou progressão de
fragilidade entre idosos96.
A relação entre sono e desempenho neuromuscular é complexa. Mecanismos
tentam respaldar essa associação164. Alterações pato-fisiológicas que ocorrem no
DRS inclui vias hormonais e inflamatórias, que elevam atividades catabólicas,
impedindo ações anabólicas95,168. É plausível que essas atividades podem acelerar o
declínio relacionado à idade na massa muscular e na força, bem como na
velocidade de marcha166,167.
O critério do fenótipo de fragilidade baixo nível de atividade física não
apresentou relação com a qualidade do sono neste estudo. Associação significante
também não foi encontrada entre DRS e baixo nível de atividade física96. Em
contrapartida, DRS vem sendo relacionada com esse critério de rastreamento da
fragilidade169. Idosos institucionalizados são mais suscetíveis a encontrar barreiras
para a execução de atividades físicas, dentre as quais são destacadas problemas de
saúde e fragilidade física170. O instrumento utilizado nesta pesquisa não foi o
preconizado por Fried e colaboradores79 para mensuração do critério de baixo nível
de atividade física, podendo os dados coletados não refletir o status de atividade dos
participantes. Esse fato pode explicar parcialmente a ausência de associação
significativa entre qualidade de sono e baixo nível de atividade física observada
nesse estudo.
Assim como o critério perda de peso não intencional não se associou com o
IQSP. A relação entre mudança de peso e incidência, progressão ou remissão de
transtornos de sono em idosos ainda não é bem definida. Com fins de
esclarecimento, estudo analisou a associação entre mudanças simultâneas no peso
e no Índice de Distúrbio Respiratório (IDR), verificando maior susceptibilidade a
elevado IDR em idosos com ganho de peso do que naqueles com peso estável.
Enquanto idosos com perda de peso apresentaram frequentes aumentos e reduções
no IDR171. Apesar da perda de peso poder ser esperada em reduzir a progressão
desse distúrbio, é possível que repercuta em uma frouxidão geral da musculatura
tônica, aumentando o colabamento das vias aéreas94. Obesidade vem sendo
referida como um preditor significante de redução do status funcional e de
fragilidade96, condição referida como “obesidade sarcopênica”172. Contrastando com
a idéia segurada que status de fragilidade é sinônimo de perda de peso79.
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Foi observado, portanto, que transtornos subjetivos do sono compartilharam
características clínicas da síndrome da fragilidade. Eventos disparadores e/ou
contribuintes do ciclo de fragilidade são similares às razões que alteram padrões de
sono entre os idosos residentes em instituições, a exemplo do acúmulo de
comorbidades67,91, uso elevado de medicamentos72,91, baixa mobilidade84. Com o
avanço do processo de envelhecer, a redução da plasticidade comportamental e da
resiliência biológica torna os idosos relativamente mais vulneráveis aos efeitos
desses eventos. Os idosos ficam mais expostos aos riscos de perdas nos domínios
da saúde, da funcionalidade física e intelectual, do exercício de papéis e das
relações sociais. Entretanto, existe expressiva variabilidade na maneira como os
diferentes idosos respondem a esses eventos85,173.
Em relação à actimetria, que detecta dados objetivos sobre a ritmicidade
circadiana, não foram encontradas diferenças entre as variáveis do padrão repousoatividade e as categorias do fenótipo de fragilidade. Na tentativa de elucidar esse
achado, sugerem-se duas explicações. (1) A avaliação da fragilidade usada talvez
não fosse suficiente para diferenciar as alterações na actimetria em idosos
institucionalizados. (2) A baixa proporção de idosos não frágeis na amostra, pois os
idosos pré-frágeis e frágeis já estão numa condição de considerável irregularidade
no ritmo repouso-atividade, ou seja, de alta instabilidade e fragmentação.
A definição de fragilidade proposta por Fried e colaboradores permite que os
pesquisadores testem elementos comuns nas mudanças associadas com o
envelhecimento e comparem processos específicos em indivíduos caracterizados
como frágeis com aqueles que não são174,175. É uma definição simples de se
trabalhar, identificando a fragilidade, porém pode não capturar todas as informações
disponíveis

(a

exemplo

dos

graus

de

fragilidade,

pelo

menos

não

convencionalmente), e nem sempre mapear os tipos de pacientes que os
pesquisadores têm em mente quando pensam em um individuo frágil 176.
Justificando, talvez, uma menor sensibilidade dessa definição para detectar
alterações actigráficas na população do corrente estudo.
Em idosos institucionalizados, o padrão do CSV é geralmente irregular e
fragmentado67. Isto é, com alta variabilidade intra-diária (IV) e baixa estabilidade
inter-diária (IS).
IS e IV parecem ser variáveis mais sensíveis às mudanças relacionadas à
idade na organização do ritmo repouso-atividade. A estabilidade inter-diária, por
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indicar a força de acoplamento entre o ritmo repouso-atividade e zeitgebers, e a
variabilidade intra-diária, por quantificar a fragmentação do ritmo repousoatividade110. Os resultados encontrados de baixa estabilidade e alta fragmentação
do ritmo do presente trabalho corroboram com os da literatura, com idosos
residentes na comunidade32 e com idosos institucionalizados demenciados78,128,177 e
inválidos sem demência178.
Para os parâmetros de nível de atividade da actimetria (RA, L5 e M10), a
amplitude

relativa

(RA)

observada

foi

baixa,

sendo

similar

a

outros

estudos78,112,128,177. A redução na amplitude indica um ritmo mais “fraco”, pela menor
diferença entre os períodos de atividade e de repouso 112. Essa redução vem sendo
considerada

como

uma

das

mais

proeminentes

alterações

no

ritmo

no

envelhecimento29.
O nível de atividade diurna (M10) foi bem mais baixo, quando comparado com
os dados encontrados na literatura para idosos residentes em instituições177,178.
Esse achado indica um estilo de vida mais inativo 111 nesses idosos, corroborando
com a característica rotina das ILPIs de inatividade diurna45. Da mesma maneira, o
nível de atividade noturna (L5) também foi reduzido, ao ser comparado com estudos
anteriores em ILPIs128,177,178, demonstrando uma menor agitação noturna nesses
idosos.
Redução relacionada à idade nos níveis de atividade vem sendo
consistentemente relatada em pesquisas com animais179. Pesquisas actigráficas em
humanos sobre a atividade de idosos, entretanto, mostram, notavelmente,
resultados contraditórios, oscilando de redução proeminente180, pequena redução181,
nenhuma mudança182, e até aumento183 no nível de atividade com o envelhecimento.
Foi hipotetizado que esses resultados contraditórios podem ser devidos a defeitos
metodológicos nos actímetros que são comercialmente disponíveis184.
Algumas hipóteses podem explicar essas alterações no ritmo repousoatividade da presente amostra. (a) Redução da exposição aos sincronizadores
ambientais

(luz,

atividade

física,

estimuladores

sociais);

(b)

Redução

da

sensibilidade aos sincronizadores (particularmente à luz, através de problemas
visuais, como cataratas); (c) Modificações degenerativas diretas no NSQ (relógio
circadiano) com o avanço da idade185,186.
As rotinas das ILPIs são peculiares. Geralmente, esses ambientes
proporcionam reduzidos estímulos durante o dia e informações referenciais entre o
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dia e noite53, muitas vezes por disporem de um calendário diário divergente ao
habitual do idoso. As instituições são caracterizadas por potenciais fatores de
perturbação do CSV, incluindo atividades assistenciais desempenhadas pelos
cuidadores em horários convenientes ao serviço institucional122; quartos conjuntos;
longos corredores que facilitam a propagação de sons diversos (conversas entre os
cuidadores, televisão, próprios residentes)45,187; menor exposição à luz (1000 lux,
durante 10 minutos, por dia)66; inatividade125. E os idosos são especialmente
sensíveis à desestruturação das rotinas de vida122 e menos adaptáveis as mudanças
nas condições de sono, e podem necessitar de vários dias para se ajustar à
diferente rotina, aos diferentes níveis de sons, luz e atividade das ILPIs45, gerando
conseqüências deletérias sobre o CSV122.
O estabelecimento de uma rotina fixa, seja pela imposição dos horários de se
alimentar, deitar, despertar, de cochilar, tomar banho, ou até mesmo pelo próprio
ambiente pouco estimulante das ILPIs, que encorajam a inatividade diurna, pode,
então, influenciar os padrões circadianos de atividade-repouso122. Em contrapartida,
estudos vêm mostrando que a regularidade da rotina nas instituições é importante,
pois ajuda na promoção de um sono efetivo188. Nas ILPIs que oferecem uma rotina
mais estruturada, o ciclo repouso-atividade dos residentes é mais forte e mais
estável78.
Consideramos limitações do estudo, a maior proporção de idosos frágeis e
pré-frágeis em relação aos não frágeis. A medida utilizada para definir um dos
critérios de fragilidade (baixo nível de atividade física) foi similar, mas não idêntica
àquela proposta pela definição original (critérios FFC). Causalidade não pôde ser
estabelecida devido ao desenho transversal do estudo. Ademais, alterações no ritmo
circadiano repouso-atividade são influenciadas por fatores internos e externos.
Então, as co-variáveis (uso de medicamentos hipnóticos ou psicotrópicos,
transtornos objetivos do sono, rotina das instituições, nível de temperatura e
luminosidade ambiente, entre outros) deveriam ser controladas. Os fatores que não
foram mensurados podem ter confundido os resultados, por talvez serem
marcadores desconhecidos que aumentam a probabilidade de status de fragilidade.
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corrente estudo analisou a contribuição das alterações do sono na
síndrome de fragilidade. Foi observado que alterações subjetivas de sono,
incluindo má qualidade de sono, latência de sono prolongada, baixa eficiência
de sono e sonolência diurna, influenciaram a fragilidade. Ao passo que as
alterações

objetivas

do

padrão

circadiano

repouso-atividade

não

se

relacionaram com o status de fragilidade.
Futuros estudos são necessários para melhor verificação dos padrões
circadianos de atividade de 24 horas em idosos institucionalizados frágeis.
Sugere-se, para tanto, o emprego de metodologias mais perspicazes para
poder inferir uma relação de causalidade. Uma amostra com proporção
homogênea das categorias da fragilidade. A inclusão de outras variáveis que
podem influenciar as variáveis, a fim de ampliar e aprofundar o conhecimento
sobre alterações do CSV em indivíduos frágeis. A utilização de outros
instrumentos mais elaborados para avaliação neurológica, uma vez que
“funções cerebrais anormais” podem ser importantes contribuintes no
desenvolvimento de alterações do CSV.
O relacionamento entre distúrbios do CSV e fragilidade é plausível de
ser bidirecional. Novas pesquisas são necessárias para expressar a direção
dessa relação e determinar se intervenções para o tratamento de transtornos
de sono específicos reduzem a incidência e retardam a progressão da
fragilidade em idosos.
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7 ANEXOS

ANEXO 01: MINI EXAME DO ESTADO MENTAL
Mini Exame do Estado Mental
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Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco da sua memória. Por
favor, tente se concentrar para respondê-las.
QUESTÕES

RESPOSTAS

PONTUAÇÃO

21. Que data é hoje?

(1)Certo
(0)Errado

22. Em que mês estamos?

(1)Certo
(0)Errado

23. Em que ano estamos?

(1)Certo
(0)Errado

24. Em que dia da semana estamos?

(1)Certo
(0)Errado

25.
Que
horas
são
agora
aproximadamente? (Considere correta a
variação de mais ou menos uma hora)

(1)Certo
(0)Errado

26. Em que local nós estamos?
(dormitório, sala, apontando para o
chão)

(1)Certo
(0)Errado

27. Que local é este aqui? (apontando ao
redor num sentindo mais amplo para a
casa)

(1)Certo
(0)Errado

28. Em que bairro nós estamos ou qual o
nome de uma rua próxima?

(1)Certo
(0)Errado

29. Em que cidade nós estamos?

(1)Certo
(0)Errado

30. Em que estado nós estamos?

(1)Certo
(0)Errado

31. Vou dizer 3 palavras e o(a) senhor(a)
irá repeti-las a seguir: CARRO – VASO –
TIJOLO
(Falar
as 3 palavras em seqüência. Caso o
idoso não consiga, repetir no máximo 3
vezes para aprendizado. Pontue a
primeira tentativa)

31.a. CARRO
31.b. VASO
31. c. TIJOLO

(1)Certo
(0)Errado

31.a:__________
31.b:__________
31. c:__________

32.a. 100 – 7 _____
32. Gostaria que o(a) senhor(a) me
dissesse quanto é: (se houver erro,
corrija e prossiga. Considere correto se o
examinado
espontaneamente
se
corrigir)

32.b. 93 – 7 _____
32.c.86 – 7 _____

(1)Certo
(0)Errado

32.a:__________
32.b:__________
32.c:__________
32.d:__________
32.e:___________

(1)Certo
(0)Errado

33.a:__________
33.b:__________
33. c:__________

32.d. 79 – 7 _____
32.e. 72 – 7 _____

33. O(a) senhor(a) consegue se lembrar
das 3 palavras que lhe pedi que
repetisse agora há pouco?

33.a. CARRO
33.b. VASO
33.c. TIJOLO

34. Mostre um relógio e peça ao
entrevistado que diga o nome.

(1)Certo
(0)Errado

35. Mostre uma caneta (lápis) e peça ao
entrevistado que o nome.

(1)Certo
(0)Errado

36. Preste atenção: vou lhe dizer uma
frase e quero que repita depois de mim:
NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ.
(Considere somente se a repetição for
perfeita)

(1)Certo
(0)Errado

37. Agora pegue este papel com a mão
direita. Dobre-o ao meio e coloque-o no
chão. (Falar todos os comandos de uma
vez só)

37.a. Pega a folha com a mão
correta
37.b. Dobra corretamente

(1)Certo
(0)Errado

37.a:__________
37.b:__________
37. c:__________

37.c. Coloca no chão
38. Vou lhe mostrar uma folha onde está
escrito uma frase. Gostaria que fizesse o
que está escrito: FECHE OS OLHOS

(1)Certo
(0)Errado

39. Gostaria que o(a) senhor(a)
escrevesse uma frase de sua escolha,
qualquer uma, não precisa ser grande.

(1)Certo
(0)Errado

40. Vou lhe mostrar um desenho e
gostaria que o(a) senhor(a) copiasse,
tentando fazer o melhor possível.
Desenhar no verso da folha. (Considere
apenas se houver 2 pentágonos
interseccionados, 10 ângulos, formando
uma figura com 4 lados ou com 2
ângulos)

(1)Certo
(0)Errado

41. Escore Total:____________

ANEXO 02: DIÁRIO DE SONO

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

De que horas você foi
dormir à noite

De que horas você
despertou pela manhã

Quantas vezes você
despertou durante a noite
após ter ido dormir
Quantos cochilos você deu
durante o dia e quanto
tempo eles duraram

Nº de
vezes

Duração

Nº de
vezes

Duração

Nº de
vezes

Duração

Nº de
vezes

Duração

Nº de
vezes

Duração

Nº de
vezes

Duração

Nº de
vezes

Duração

ANEXO 03: INSTRUÇÕES PARA USO DO ACTÍMETRO E DIÁRIO DE SONO

Você agora esta tendo a oportunidade de utilizar um instrumento de pesquisa
chamado actímetro e junto com ele o registro do diário do sono. Esse aparelho é um
acelerômetro miniaturizado que permite o registro dos movimentos e a totalização e
armazenamento em uma memória a intervalos pré-definidos. Estes dados são submetidos a
uma avaliação através de um software para que seja inferido o estado de sono ou vigília. O
diário do sono é um complemento importante para registros dos dados dos horários dos
eventos e de horários de deitar e despertar registrados no actímetro também. Abaixo segue
algumas instruções para bom uso do actímetro e auxiliar no preenchimento do diário do
sono.
Actímetro
 Usar no pulso do membro não dominante;
 Marcar (apertar o botão) ao deitar-se para dormir e ao despertar;
 Não pode tomar banho com o aparelho, como também utilizá-lo em alguma situação
em que haja risco de entrar água no mesmo;
 Ao praticar atividades físicas nas quais perceba que a risco de danificar o aparelho,
retire-o (lutas, esportes como futebol, futsal, basquete, handball, voleibol e etc.);
 Ao sair para festas e ou eventos, retire o aparelho, para evitar perda ou danos ao
aparelho;
 Ao realizar alguma atividade que possa danificar o aparelho retire-o;
 Os eventos importantes que devem ser marcados são as retiradas dos aparelhos e o
motivo delas pode ser registrado no diário do sono no quadro de observações, ou
pode ser feito em uma folha a parte, basta registrar o horário de retirada, o dia e o
motivo.
Diário
 Preencher os horários nos quais foi deitar-se para dormir e o que despertou;
 Preencher cochilos e retiradas do aparelho (para tomar banho, ou porque foi realizar
atividade física, ou qualquer outro motivo pelo qual precisou retirar o aparelho) no
mesmo quadro, apenas identificando se o motivo é a retirada do aparelho ou um
cochilo. Observe se esta registrando o evento no dia em que ele ocorreu;
 Registre os horários identificando se é manhã ou tarde, por exemplo, usando os
números 13h (para identificar que é 1h da tarde) ou usando AM e PM: 7h e 30 min
(horário de manhã), 19h e 30 mim (horário de noite) ou 2:00 PM (horário da tarde)
2:00 AM (horário da manhã);
 Quando for dormir no após as 00h00min identifique também a data, por exemplo,
você vai relatar a hora que foi dormir da quarta-feira para quinta-feira, você irá fazer
esse registro na quinta-feira de preferência pouco depois de despertar;
Quinta-feira
De que horas você foi dormir à noite?
De que horas você despertou pela manhã?

00h30min (28.05.2009)
07h00min

Quantas vezes você despertou durante a
noite após ter ido dormir?

2 vezes

Sexta-feira
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Ministério da Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos
Este é um convite para o(a) Sr(a) participar da pesquisa “SONO E SÍNDROME DA
FRAGILIDADE EM IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA”
que é coordenada pelo professor Dr. John Fontenele Araújo e co-orientada pelo professor Dr.
Álvaro Campos Cavalcanti Maciel.
Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a qualquer momento,
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Durante
todas as etapas da pesquisa o(a) Sr(a) poderá solicitar quaisquer esclarecimentos a respeito
de procedimentos e metodologia da pesquisa.
Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a relação entre sono e processo de fragilidade
em idosos residentes em instituições, ou seja, avaliaremos se os idosos estão passando por
diminuição da força muscular, lentidão ao caminhar, perda de peso sem ter a intenção de
emagrecer e sensação de cansaço para realizar as atividades do dia-a-dia. Sobre o sono,
iremos verificar os hábitos de sono, a exemplo hora de dormir, hora de acordar, número de
cochilos durante o dia, uso de medicamentos para dormir, número de despertares durante a
noite. Ainda analisaremos outros dados coletados através de um “relógio de pulso”, chamado
de actímetro, capaz de verificar a temperatura e movimentos do corpo, além da iluminação do
ambiente em que se dorme.
Caso decida aceitar o convite, o(a) Sr(a) será submetido(a) aos seguintes
procedimentos: utilização de um dispositivo de pulso para avaliar o ciclo atividade-sono;
entrevista sobre a qualidade do sono em relação ao mês anterior; teste sobre desempenho
cognitivo; perguntas sobre questões sociodemográficas, condições de saúde; exame físico,
como verificação do peso, altura; teste de força na mão dominante e velocidade de caminhada.
As atividades realizadas serão de natureza não invasiva, ou seja, NÃO serão
realizados procedimentos que envolvam corte, penetração de instrumentos, coletas de sangue
ou que possam gerar dor ou desconforto. Desse modo, os riscos em participar dessa pesquisa
são mínimos, e qualquer desconforto, físico ou emocional, que o(a) Sr(a) possa sentir, com
qualquer que seja o procedimento, serão imediatamente interrompidos.
O(a) senhor(a) se beneficiará desta pesquisa na medida em que contribuir com as
informações necessárias sobre suas condições de saúde, as quais ajudarão a ter um
panorama geral sobre a saúde do idoso nas instituições asilares de João Pessoa- PB e
contribuirão para que os profissionais de saúde criem estratégias de intervenção e prevenção
contra agravos de saúde.

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do o(a) Sr(a) não será
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação
dos resultados será feita sem a identificação dos indivíduos e de forma conjunta, permitindo
uma melhor confidencialidade. Será preservada a proteção da imagem dos indivíduos e não
utilização das informações em prejuízo das pessoas.
Se o(a) Sr(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, ele(a)
será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se o(a) Sr(a) sofrer algum dano
comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) Sr(a) terá direito a indenização.
O(a) Sr(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) Senhor(a) tiver a
respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente ao responsável. Dúvidas a respeito da
ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Os
endereços e telefones necessários encontram-se no final deste documento.

AUTORIZAÇÃO
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