
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

APOIO SOCIAL E SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS 

RESIDENTES NA COMUNIDADE: UM ESTUDO TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

FABIENNE LOUISE JUVÊNCIO DOS SANTOS AMARAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL 

2011



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO SOCIAL E SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS RESIDENTES NA 

COMUNIDADE 

 

 

 

FABIENNE LOUISE JUVÊNCIO DOS SANTOS AMARAL 
 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – Programa 

de Pós-Graduação em Fisioterapia, para a 

obtenção do título de Mestre em Fisioterapia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Álvaro Campos 

Cavalcanti Maciel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL 

2011



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A485a 

                Amaral, Fabienne Louise Juvêncio dos Santos. 

   Apoio social e síndrome da fragilidade em idosos residentes 

na comunidade / Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral. – 

Natal, 2012. 

                   88f. : il.  

                 Orientador: Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel.  

  Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

1. Idoso Fragilizado – Dissertação. 2. Envelhecimento – 

Dissertação. 3. Saúde do Idoso – Dissertação. 4. Idoso – Apoio 

social – Dissertação. I. Maciel, Álvaro Campos Cavalcanti.          

II. Título. 

 

RN-UF/BS-CCS                                                        CDU: 616-053.9(043.3) 



 
 

iii 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia: 

Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO SOCIAL E SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS RESIDENTES NA 

COMUNIDADE 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel - Presidente - UFRN 
 
Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra - UFRN 
 
Profa. Dra. Ruth Losada de Menezes  - UnB 
 
 
 
 
 

Aprovada em 19/12/2011 

 

 

 

 

 



v 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas queridas, Fabiana Juvêncio 

Aguiar Donato e Elenira Juvêncio, que 

sempre se fizeram presentes em minha 

vida, obrigada pelo apoio, carinho e 

incentivo para prosseguir e chegar até aqui. 



vi 
 

Agradecimentos 

 

À Deus, pois sem Ele nada teria sido possível. Por ter me abençoado com Sua graça 

durante toda esta etapa da minha vida. 

 

À minha mãe, Fabiana Juvêncio Aguiar Donato, mulher simples e frágil aparentemente, 

mas forte e guerreira nas horas em que se sente instigada pelas adversidades da vida, 

busca força e coragem do nada. Jamais se dá por vencida antes de chegar ao fim de 

uma batalha. 

 

À minha querida avó, Elenira Juvêncio, pelo amor incondicional. 

 

Às minhas irmãs, Kamilla Aguiar e Karolinne Aguiar, pelo fato de existirem e serem tão 

presentes em minha vida. 

 

Ao meu namorado, Daniel Paes de Andrade, pelo apoio constante, companheirismo, 

carinho, afeto, atenção e compreensão. 

 

Ao Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel por dividir seu conhecimento e me 

orientar sabiamente. Por sua confiança, atenção e apoio constantes que me deram um 

grande incentivo. 

 

Ao Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra, obrigada por todas as valiosas contribuições, que 

engrandeceram este trabalho. 

 

À Profa. Dra. Ruth Losada de Menezes, pela disponibilidade, atenção e pelas 

contribuições a este trabalho. 

 

Às minhas amigas e companheiras de Mestrado, Roberta Mendonça, Letícia 

Mendonça, Larissa Coutinho e Larissa Morais, pelo convívio e apoio profissional tão 

significativo. 



vii 
 

Às minhas amigas, Aline Freire e Bruna Oliveira, com que dividi muitas horas de 

trabalho, alegrias e tristezas. 

 

Aos colegas do grupo de pesquisa, pela dedicação, perseverança e cuidado na 

execução de sua tarefa. 

 

Aos idosos, que dispuseram de momentos preciosos da sua vida, pela confiança e 

paciência em partilharem conosco suas experiências.  

 

Aos profissionais da Unidade de Saúde da Família das Rocas, pelo acolhimento e 

esforços na localização dos sujeitos desta pesquisa. 

 

À todos os meus amigos, professores e funcionários do Departamento de Fisioterapia, 

pelo convívio amistoso e sempre muito agradável.   

 

Enfim, a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a vitória de mais uma 

batalha, o meu especial agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Sumário 

 

Lista de figuras...................................................................................................................... ix 

Lista de quadros................................................................................................................... xi 

Lista de tabelas...................................................................................................................... xii 

Lista de abreviaturas e siglas ............................................................................................ xiii 

Resumo................................................................................................................................... xv 

Abstract................................................................................................................................... xvi 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................... 1 

1.1 Justificativa...................................................................................................................... 4 

1.2 Objetivos.......................................................................................................................... 5 

2 MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................................ 6 

2.1 Caracterização do estudo............................................................................................. 7 

2.2 Local do estudo............................................................................................................... 7 

2.3 População e amostra..................................................................................................... 8 

2.4 Critérios de elegibilidade............................................................................................... 9 

2.5 Variáveis do estudo........................................................................................................ 10 

2.6 Instrumentos.................................................................................................................... 14 

2.7 Procedimentos................................................................................................................ 20 

2.8 Análise dos dados.......................................................................................................... 22 

2.9 Aspectos éticos............................................................................................................... 22 

3 RESULTADOS................................................................................................................... 24 

3.1 Caracterização da amostra........................................................................................... 25 

3.2 Análise Bivariada............................................................................................................ 35 

3.3 Análise Multivariada....................................................................................................... 39 

4 DISCUSSÃO....................................................................................................................... 

5 CONCLUSÃO.................................................................................................................... 

41 

51 

6 REFERÊNCIAS.................................................................................................................. 53 

7 ANEXOS.............................................................................................................................. 64 

APÊNDICES  

 



ix 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1 – Localização geográfica do bairro das Rocas, município de Natal-RN.... 8 

Figura 2 – Desenho do estudo.......................................................................................... 21 

Figura 3 – Proporção da variável status de coabitação entre os idosos residentes 

de Natal-RN, 2011............................................................................................................... 28 

Figura 4 – Proporção da variável situação conjugal entre os idosos residentes de 

Natal-RN, 2011.................................................................................................................. 28 

Figura 5 – Proporção da variável índice de freqüência de contatos entre os 

idosos residentes de Natal-RN, 2011............................................................................... 29 

Figura 6 – Proporção da variável índice de diversidade de contatos entre os 

idosos residentes de Natal-RN, 2011............................................................................... 29 

Figura 7 – Proporção da variável IFAR entre os idosos residentes de Natal-RN, 

2011...................................................................................................................................... 30 

Figura 8 – Proporção da variável IFAP entre os idosos residentes de Natal-RN, 

2011....................................................................................................................................... 30 

Figura 9 – Provedores de ajuda, de acordo com as modalidades de apoio do 

MMRI. Natal-RN, 2011....................................................................................................... 31 

Figura 10 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a 

modalidade de apoio visita (MMRI). Natal-RN, 2011..................................................... 32 

Figura 11 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a 

modalidade de apoio companhia (MMRI). Natal-RN, 2011.......................................... 32 

Figura 12 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a 

modalidade de apoio tarefas domésticas (MMRI). Natal-RN, 2011............................ 33 

Figura 13 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a 

modalidade de apoio cuidado pessoal (MMRI). Natal-RN, 2011................................ 33 



x 
 

Figura 14 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a 

modalidade de apoio ajuda financeira (MMRI). Natal-RN, 2011................................. 34 

Figura 15 – Prevalência dos idosos frágeis, pré-frágeis e não frágeis. Natal-RN, 

2011....................................................................................................................................... 34 

Figura 16 – Proporção da presença dos critérios da fragilidade. Natal-RN, 

2011....................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Lista de quadros 

 

Quadro 1 – Distribuição da amostra segundo gênero e faixa etária........................... 9 

Quadro 2 – Descrição das variáveis independentes do estudo................................... 10 

Quadro 3 – Descrição das variáveis dependentes do estudo...................................... 14 

Quadro 4 – Pontos de corte para avaliação da presença de fraqueza muscular, 

segundo gênero e IMC....................................................................................................... 

 

18 

Quadro 5 – Pontos de corte para avaliação da lentidão, segundo gênero e 

altura...................................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

Lista de tabelas 

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas e econômicas entre os 

idosos residentes de Natal-RN, 2011............................................................................... 25 

Tabela 2 – Distribuição das variáveis de saúde física entre os idosos residentes 

de Natal-RN, 2011............................................................................................................... 27 

Tabela 3 – Tipo de ajuda recebida e provedores de ajuda aos idosos de Natal-

RN, 2011............................................................................................................................... 31 

Tabela 4 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis 

sociodemográficas e econômicas dos idosos residentes de Natal-RN, 2011........... 36 

Tabela 5 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis de saúde 

física dos idosos residentes de Natal-RN, 2011............................................................. 37 

Tabela 6 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis de apoio 

social dos idosos residentes de Natal-RN, 2011............................................................ 38 

Tabela 7 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis do MMRI dos 

idosos residentes de Natal-RN, 2011............................................................................... 39 

Tabela 8 – Modelo final de regressão logística binária para variáveis associadas 

a síndrome da fragilidade, Natal, RN, 2011.................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

ABVD - Atividade básica da vida diária 

AIVD - Atividade instrumental da vida diária 

AVD -  Atividade da vida diária 

AVC -  Acidente Vascular Cerebral 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CES-D - Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

DP - Desvio padrão 

FIBRA - Rede de Estudos sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros 

HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica 

IBGE -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC - Intervalo de confiança 

IDC -  Índice de diversidade de contatos 

IFAP -  Índice de freqüência de ajudas prestadas 

IFAR -  Índice de freqüência de ajudas recebidas 

IMC - Índice de massa corporal 

IPAQ -  Questionário Internacional de Atividade Física 

MEEM - Mini-Exame do Estado Mental 

MET -  Equivalente metabólico 

MMRI - Mapa Mínimo de Relações do Idoso 

NSHAP - National Social Life, Health, and Aging Project 

OR - Odds ratios 

SABE - Saúde, Bem-estar e Envelhecimento  



xiv 
 

SPSS -  Statistical Package for the Social Science 

STROBE - Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 

USF - Unidade de Saúde da Família 

X2 - Teste qui-quadrado de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Resumo 

 

Introdução: A fragilidade em idosos é resultado de uma complexa interação entre 

diversos fatores clínicos e sociais envolvidos na sua gênese. Embora haja um 

entendimento sobre sua associação ao maior risco de ocorrência de desfechos clínicos 

adversos, ainda não se sabe se essa síndrome pode ser agravada devido à ausência 

do apoio social. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a associação entre o apoio 

social e a síndrome da fragilidade em idosos residentes na comunidade. Materiais e 

métodos: Estudo observacional analítico de caráter transversal, com uma amostra de 

300 idosos residentes do município de Natal-RN. Foram coletadas informações sobre 

os dados sociodemográficos, econômicos e saúde física. O apoio social foi avaliado por 

meio do status de coabitação; situação conjugal; índices de freqüência e diversidade de 

contatos; índices de freqüência de ajudas recebidas e prestadas; e Mapa Mínimo de 

Relações do Idoso. A fragilidade foi avaliada mediante os seguintes critérios: perda de 

peso não intencional, fraqueza, baixo nível de atividade física, exaustão e lentidão. Para 

se observarem as possíveis associações existentes, foram realizados o teste qui-

quadrado de Pearson, test t de student e análise multivariada por regressão logística 

binária, adotando-se um nível de significância de 5%. Resultados: Observou-se que 

não foram observadas associações da fragilidade com as variáveis do apoio social, com 

exceção da modalidade tarefas domésticas (p=0,046) do MMRI. Referente aos dados 

sociodemográficos, econômicos, de saúde física e apoio social, apenas a idade 

(p<0,001), sedentarismo (p=0,002) e saúde percebida insatisfatória (p=0,001) foram as 

que permaneceram no modelo de regressão logística, com forte associação para a 

presença de fragilidade. Conclusão: Dentre as variáveis relacionadas com o apoio 

social, apenas a ajuda nas tarefas domésticas esteve associada significativamente à 

fragilidade. No entanto, mais estudos precisam ser desenvolvidos para caracterização 

da vulnerabilidade social, como também serviços de saúde necessitam reconhecer a 

importância do apoio social como parte integrante da prestação de cuidados aos 

idosos. 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento; idoso fragilizado; apoio social. 
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Abstract 

 

Introduction: The frailty in the elderly is the result of a complex interplay between many 

social and clinical factors involved in its genesis. Although there is an understanding of 

its association with increased risk of adverse clinical outcomes, still it is unclear whether 

this syndrome can be aggravated due to lack of social support. So, the objective of this 

study was to analyze the association between social support and frailty syndrome in 

elderly community residents. Materials and methods: Observational analytical cross-

sectional study, with a sample of 300 elderly living in the city of Natal-RN. Were 

collected informations about socialdemographic, economics and physical health data. 

The Social support was assessed by the status of cohabitation; marital status; contact 

frequency and diversity rate; received and given attendance frequency rate; and Map 

Minimum Relations of the Elderly. The frailty was assessed using the following criteria: 

unintentional weight loss, weakness, low physical activity, exhaustion and Slowness. To 

observe any possible associations, we performed the Pearson chi-square test, the 

Student t test and multivariate analysis using binary logistic regression, adopting a 

significance level of 5%. Results: It was observed that there were no associations of 

frailty with the social support variables, except for housekeeping mode (p = 0.046) of the 

MMRI. For the sociodemographic, economic, physical health and social support data, 

only age (p <0.001), sedentary lifestyle (p = 0.002) and poor perceived health (p = 

0.001) were the ones that remained in the logistic regression model, with strong 

association for the presence of frailty. Conclusion: Among the variables related to 

social support, only to help with housekeeping was significantly associated with frailty. 

However, more studies need to be developed to characterize the social vulnerability, as 

well as health services need to recognize the importance of social support as an integral 

part of care for the elderly. 

 

Keywords: Aging; frail elderly; social support.  
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O processo de envelhecimento pode ser compreendido como natural, mediante 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, o que em condições 

normais, não costuma provocar qualquer problema. Porém, em situações de 

sobrecarga, como no surgimento de doenças, principalmente crônico-degenerativas, 

associadas a fatores externos como viuvez, aposentadoria irrisória e morte de 

familiares, pode desencadear uma condição patológica que requeira assistência(1-3). A 

maior ou menor participação destes fatores têm sido associada ao surgimento de 

incapacidade funcional, dependência em atividades da vida diária (AVD) e, mais 

recentemente, a síndrome da fragilidade(4-6). 

Especificamente sobre a fragilidade, acredita-se que possa existir uma complexa 

interação entre diversos fatores clínicos e sociais envolvidos na sua gênese.  As 

relações entre fatores positivos como saúde, práticas saudáveis, recursos financeiros e 

suporte familiar interagindo com fatores negativos como doenças, incapacidades físicas 

e mentais, dependência de terceiros e sobrecarga dos cuidadores, determinam idosos 

saudáveis ou frágeis. Se os aspectos positivos excedem os aspectos negativos, os 

idosos são saudáveis. Se os aspectos negativos sobressaem-se aos aspectos 

positivos, os idosos geralmente não podem permanecer independentes e viver na 

comunidade, sendo estes, muitas vezes, idosos frágeis institucionalizados. Existiria 

ainda uma terceira situação na qual haveria um equilíbrio precário entre aspectos 

positivos e negativos caracterizando, principalmente, os idosos frágeis que vivem na 

comunidade(7,8). 

Em 2001, baseado no estudo longitudinal Cardiovascular Health Study(9), foi 

operacionalizado o fenótipo da fragilidade, composto por cinco indicadores: perda de 

peso não intencional, exaustão, diminuição da força de preensão, lentidão da 

velocidade de marcha e redução das atividades físicas. Idosos com três ou mais destas 

características foram classificados como frágeis e os com um ou dois indicadores como 

idosos pré-frágeis. A partir dos dados deste mesmo estudo, estimou-se que em uma 

população superior a 65 anos, 6,9% dos idosos tinham o fenótipo de fragilidade(9). 

Outros autores afirmam que 10 a 28% das pessoas acima dos 65 anos são frágeis(10,11). 

Esta estimativa aumenta para 46% em idosos acima dos 85 anos e 56,3% em idosos 

com mais de 90 anos(12).  
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Embora não seja sinônimo de tais condições, a síndrome da fragilidade está 

associada ao maior risco de ocorrência de desfechos clínicos adversos, como declínio 

funcional, quedas, hospitalização, institucionalização e morte(9,13). 

Acredita-se que a fisiopatologia da síndrome da fragilidade possa ser agravada 

devido à ruptura de laços sociais, já que, para alguns autores, a ausência do apoio 

social afeta os sistemas de defesa do organismo de tal maneira que o indivíduo se 

torne mais susceptível a doenças(14-17). De acordo com essa conceito, os laços sociais e 

o apoio estabelecido por idosos teriam influência na manutenção da saúde, 

favorecendo condutas adaptativas em situações de estresse(18).  

Embora os mecanismos de ação exercidos pelo apoio social no sistema 

imunológico ainda não tenham sido elucidados, duas hipóteses são apresentadas de 

maneira básica. Na primeira, o apoio social atuaria como “tampão”, ou seja, impedindo 

a resposta do organismo em forma de doença, em conseqüência a grandes perdas ou 

rupturas emocionais(19). Na segunda hipótese, poderia reforçar a sensação de controle 

sobre a própria vida, implicando em efeitos positivos sobre a saúde(20). 

No entanto, o apoio social ainda é um conceito em construção, que representa 

os recursos disponibilizados por  grupos e/ou pessoas, com os quais se têm contatos 

sistemáticos e que resultam em efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos(21,22). 

Este pode ser do tipo instrumental ou material, que se refere aos auxílios concretos 

como provimento de necessidades materiais em geral, ajuda para trabalhos práticos 

(limpeza de casa, preparação de refeição, provimento de transporte) e ajuda financeira; 

afetivo, que envolve expressões de amor e afeição; emocional, refere-se à empatia, 

carinho, amor, confiança, estima, afeto, escuta e interesse; e interação social positiva, 

que diz respeito à disponibilidade de pessoas para diversão e relaxamento(22-24).  

As redes de apoio social ao idoso podem ser consideradas formais e informais. 

As redes formais são compostas pelas políticas públicas direcionadas à população 

idosa em geral, agregando serviços de atenção à saúde, instituições jurídicas de 

garantia dos direitos, órgãos da previdência social, dentre outros.  Já as redes informais 

constituem a família, a comunidade, os amigos e os vizinhos(25). Além disso, cada 

membro da rede social pode ser analisado segundo a versatilidade (quantas das 

funções as pessoas amigas desempenham), reciprocidade (se o indivíduo assistido 
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também desempenha função equivalente), intensidade (ou compromisso da relação, 

definida como grau de intensidade), frequência dos contatos e história da relação(21). 

Estudos epidemiológicos já identificaram associação entre o apoio social e a 

ocorrência de diversos desfechos relacionados à saúde(26-33). A forte e consistente 

associação inversa entre maior apoio social e menor mortalidade geral, foi um dos 

primeiros efeitos identificados sobre a saúde(26,27). Investigações posteriores também 

confirmaram a relação entre a magnitude do apoio social com maior sobrevida após 

diagnóstico de doença coronariana, acidente vascular cerebral e neoplasias malignas(28-

30). Além disso, o apoio social também foi associado de maneira inversa com a 

incidência de insônia, freqüência de hipertensão arterial e risco de demência(31-33).  

 Diante do exposto, ao considerar que a investigação do apoio social é um 

elemento importante de um protocolo abrangente na avaliação da saúde dos idosos e 

pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma estratégia de intervenção, 

este estudo objetiva analisar a associação entre o apoio social e a síndrome da 

fragilidade em idosos em idosos residentes na comunidade. 

 

1.2 Justificativa 

 

Embora haja um entendimento sobre o envolvimento de características como 

vulnerabilidade, fraqueza, instabilidades e limitações na síndrome da fragilidade, ainda 

não há consenso sobre a relação destas com a vida pessoal, familiar e social dos 

idosos. Sendo assim, o conhecimento da influência do apoio social é de fundamental 

importância para que estratégias de intervenção, visando um processo de 

envelhecimento saudável e com um menor nível de incapacidade, possam ser 

desenvolvidas e aplicadas nesta população.  

Sabe-se também que a fragilidade em idosos constitui um tema crescente em 

pesquisas nacionais e internacionais; porém ainda não se atingiu um consenso 

científico sobre sua definição e seus indicadores. A discordância desses fatores gera 

complicações para formulação de estratégias de promoção de saúde, dificultando a 

identificação de intervenções que minimizem os efeitos adversos desta população em 
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risco. Compreende-se, portanto, que a complexidade dessa síndrome é um desafio 

para pesquisadores e clínicos. 

Somado a esses fatores, os estudos epidemiológicos podem proporcionar aos 

gestores e profissionais de saúde o conhecimento de variáveis, no sentido de planejar e 

desenvolver serviços que vão ao encontro das necessidades de uma sociedade 

envelhecida cujos membros atravessam um contínuo processo de saúde, enfermidade 

e morte.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

 

 Analisar a associação entre o apoio social e a síndrome da fragilidade em idosos 

residentes na comunidade. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Descrever o perfil sociodemográfico, econômico e de saúde física dos idosos;  

 Descrever a rede de apoio social dos idosos;  

 Verificar os índices da síndrome da fragilidade em idosos; 

 Identificar os fatores sociodemográficos, econômicos e de saúde física associados 

com a síndrome da fragilidade em idosos; 

 Identificar a correlação entre os indicadores do apoio social e síndrome da 

fragilidade. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Caracterização do estudo  

 

 O estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional analítico de caráter 

transversal, em que se pretende avaliar a associação entre o apoio social e a 

fragilidade em indivíduos idosos comunitários. O desenho do estudo foi baseado nas 

recomendações do Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (STROBE) para estudos observacionais (34).  

 Esta pesquisa faz parte de um Projeto intitulado “Carga Alostática, fragilidade e 

funcionalidade em idosos”, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

em parceria com a Universitè de Montreal. Este projeto visa investigar os fatores sociais 

estressantes e marcadores biológicos e suas relações com as condições sociais, 

fragilidade e funcionalidade em idosos. 

   

2.2 Local do estudo 

 

 O estudo realizou-se no município de Natal - RN, que possui uma população de 

803.739 habitantes. No último Censo Demográfico, a população com 65 anos ou mais 

representou 7,04% dos indivíduos, o equivalente a 56.605 idosos(35). 

  Foram selecionados idosos residentes no bairro das Rocas, localizado na região 

leste do município e que possui, aproximadamente, 11.000 habitantes(36). Apesar da 

região estudada ser pobre e pouco desenvolvida, os idosos que ali residiam não se 

encontravam entre os extremos em níveis de escolaridade, renda e condições sociais. 

Dante do exposto, e pelo fato de já terem sido realizadas pesquisas anteriores na 

comunidade, o que facilitou o acesso à USF e idosos, optou-se pela realização da 

pesquisa nesta região. 
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  Fonte: Ibge(36)
 

Figura 1 – Localização geográfica do bairro das Rocas, município de Natal-RN. 

 

2.3 População e Amostra  

 

2.3.1 População 
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 A população do estudo foi composta por 1.056 idosos residentes no bairro das 

Rocas(36), com 65 anos ou mais, e cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF).   

 

2.3.2 Amostra 

 

 Para o cálculo do tamanho amostral foram considerados os seguintes 

parâmetros estatísticos: nível de confiança de 95%, erros estatísticos máximos de 5,0% 

para o tipo I e 20,0% para o erro de tipo II. Considerando a população de referência de 

1.056 idosos acima dos 65 anos, foi definida uma amostra de 300 indivíduos. Os idosos 

foram distribuídos de acordo com a proporção estimada de homens e mulheres para 

cada faixa etária, conforme dados do IBGE(36) para o bairro (quadro 1). 

 

Quadro 1- Distribuição da amostra segundo gênero e faixa etária. 

 
IDADE 

GÊNERO 

Total Feminino Masculino 
(n) (n) (n) 

65 – 69 anos 57 30 87 

70 – 74 anos 52 28 80 

75 – 79 anos 43 16 59 

≥ 80 anos 50 24 74 

Total 202 98 300 

 

2.4 Critérios de elegibilidade 

 

 Os critérios de inclusão foram: possuir 65 anos ou mais, residir na comunidade, 

ter capacidade de compreensão e comunicação verbal, não apresentar amputação de 

membro inferior, ser capaz de deambular sozinho, utilizando ou não dispositivo de 

auxílio à marcha e não possuir limitação severa nas atividades básicas da vida diária 

(ABVD). Foram consideradas limitações severas nas ABVDs a inabilidade de 

desempenhar sem ajuda as seguintes atividades: tomar banho, levantar-se da cama, 

alimentar-se, vestir-se ou usar o banheiro. 
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 Foram excluídos do estudo os idosos que se recusaram a completar todas as 

fases da entrevista ou que apresentaram escore menor que 17 pontos no Mini-Exame 

do Estado Mental (MEEM)(37)(Anexo A). 

 

2.5 Variáveis do estudo 

 

2.5.1 Variáveis independentes 

 

Quadro 2 – Descrição das variáveis independentes do estudo. 

NOME DA 

VARIÁVEL 
DESCRIÇÃO 

TIPO DE 

VARIÁVEL 

Sexo Masculino ou Feminino 
Categórica 

Nominal 

Idade 

Idade em anos do idoso 

 

Intervalo de idade: 

65-69 anos; 70-74 anos; 75-79 anos; 80 anos 

ou mais 

Quantitativa 

Contínua 

 

Categórica 

Ordinal 

Renda pessoal 

Nenhuma; < 1 salário mínimo; 1 – 3 salários 

mínimos; 4 – 5 salários mínimos; > 5 salários 

mínimos 

Categórica 

Ordinal 

Escolaridade 
< 1 ano; 1 – 4 anos; 5 – 8 anos; 9 – 12 anos; 

 > 12 anos 

Categórica 

Ordinal 

Consumo de 

bebida alcoólica 
Se o idoso consome ou não bebida alcoólica 

Categórica 

Nominal 



11 
 

 

 

Tabagismo Se o idoso fuma ou não 
Categórica 

Nominal 

Atividade Física 
Se o idoso pratica ou não alguma atividade 

física 

Categórica 

Nominal 

Percepção da 

saúde 

Se o idoso considera sua saúde satisfatória ou 

insatisfatória 

Categórica 

Nominal 

Peso 
Medida padronizada do peso, em quilogramas 

(Kg). 

Quantitativa 

Contínua 

Altura Medida padronizada da altura, em metros (m). 
Quantitativa 

Contínua 

IMC 

Quociente do peso pela altura elevada à 

segunda potência, em quilogramas por metro 

quadrado (Kg/m2) 

Quantitativa 

Contínua 

Avaliação 

cognitiva (MEEM) 

Orientação temporal (5 pontos); orientação 

espacial (5 pontos); registro (3 pontos); cálculo 

e atenção (5 pontos); memória recente (3 

pontos); linguagem (8 pontos) e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). 

Quantitativa 

Discreta 

Hipertensão 

arterial sistêmica 

(HAS) 

Se o idoso tem ou não HAS 
Categórica 

Nominal 

Diabetes mellitus Se o idoso tem ou não diabetes mellitus 
Categórica 

Nominal 
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Acidente vascular 

cerebral (AVC) 
Se o idoso teve ou não AVC 

Categórica 

Nominal 

Câncer Se o idoso tem ou não câncer 
Categórica 

Nominal 

Doença pulmonar 

crônica 
Se o idoso tem ou não doença pulmonar crônica 

Categórica 

Nominal 

Doença cardíaca Se o idoso tem ou não doença cardíaca 
Categórica 

Nominal 

Reumatismo Se o idoso tem ou não reumatismo 
Categórica 

Nominal 

Depressão Se o idoso tem ou não depressão 
Categórica 

Nominal 

Apoio social 

(SABE) 

Status de coabitação 

 

Situação Conjugal: 

Casado/em união; Não-casado 

 

Índice de freqüência de contatos (IFC): 

Grupo I; Grupo II; Grupo III; Grupo IV 

 

Índice de diversidade de contatos (IDC): 

Grupo I; Grupo II; Grupo III; Grupo IV 

 

Índice de freqüência de ajudas recebidas 

(IFAR): 

Categórica 

Nominal 

Categórica 

Nominal 

 

Categórica 

Ordinal 

 

Categórica 

Ordinal 

 

Categórica 

Ordinal 
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Grupo I; Grupo II; Grupo III; Grupo IV 

 

Índice de freqüência de ajudas prestadas 

(IFAP): 

Grupo I; Grupo II; Grupo III; Grupo IV 

 

Tipo de ajuda recebida: 

Dinheiro; Coisas que precisa; Tarefas fora de 

casa; Tarefas domésticas; Cuidado pessoal; 

Companhia; Compartilhando problemas; 

Transporte; Outras 

 

Provedores de ajuda: 

Esposo(a); Filhos; Irmãos; Netos; Bisnetos; 

Genro/Nora; Sobrinhos; Cunhados; Amigos; 

Vizinhos; Outros 

 

 

Categórica 

Ordinal 

 

 

Categórica 

Nominal 

 

 

 

 

Categórica 

Nominal 

Apoio social 

(MMRI) 

Tamanho da rede de contatos sociais: 

Pequena; Média; Grande 

 

Tipo de ajuda recebida: 

Visita; Companhia; Tarefas domésticas; 

Cuidado pessoal; Ajuda financeira 

 

Provedores de ajuda: 

Amigos; Sistema de saúde; Família; 

Comunidade 

Categórica 

Ordinal 

 

Categórica 

Nominal 

 

 

Categórica 

Nominal 

 

2.5.2 Variáveis dependentes 
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Quadro 3 – Descrição das variáveis dependentes do estudo. 

NOME DA 

VARIÁVEL 
Descrição 

TIPO DE 

VARIÁVEL 

Perda de peso Auto-relato de perda ou não de 4,5kg  
Categórica 

Nominal 

Exaustão 
Resposta as questões 7 e 20 da CES-D:  

Nunca; Raramente; Às vezes; Sempre. 

Categórica 

Ordinal 

Fraqueza 

 

Medida da forca de preensão manual, em 

quilogramas-força (Kgf)  

Quantitativa 

Contínua 

Lentidão 

Tempo da caminhada, em metros/segundo 

(m/s), para percorrer uma distância de 4,6 

metros 

Quantitativa 

Contínua 

Nível de atividade 

física 

Avaliado pelo IPAQ e calculado o gasto calórico 

em quilocalorias/semana (Kcal/sem) 

Quantitativa 

Contínua 

Escore da 

fragilidade 

Um ponto para a presença de cada um dos 

critérios: 

Perda de peso; Exaustão; Fraqueza muscular; 

Lentidão; Baixo nível de atividade física 

Quantitativa 

Discreta 

Classificação da 

fragilidade 
Não frágil; Pré-frágil; Frágil 

Categórica 

Ordinal 

 

2.6 Instrumentos 

 

 Para a coleta dos dados, o instrumento utilizado foi um questionário estruturado, 

elaborado pelos pesquisadores, contendo o conjunto de variáveis descritas a seguir. 
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2.6.1 Variáveis sociodemográficas e econômicas  

 

 Os fatores sociodemográficos e econômicos analisados incluíram: idade; renda 

pessoal; escolaridade; e hábitos de vida, como consumo de bebida alcoólica, tabagismo 

e pratica de atividade física nos últimos 3 meses (Apêndice A). 

 

2.6.2 Variáveis de saúde física 

 

 Os idosos também foram questionados sobre a presença de comorbidades e 

percepção geral da saúde, sendo classificada como satisfatória e insatisfatória. Para 

avaliação antropométrica foi calculado o índice de massa corporal (IMC), mediante a 

divisão da massa corporal pelo quadrado da altura, classificado em: baixo peso (IMC < 

22 Kg/m²); normal (IMC = 22-27 Kg/m²) e obeso (IMC > 27 Kg/m²)(38) (Apêndice A). 

 Além disso, foi realizada a avaliação cognitiva, por meio do MEEM, abrangendo 

as seguintes dimensões: orientação temporal; orientação espacial; registro; cálculo e 

atenção; memória recente; linguagem; e capacidade construtiva visual(39).  

 

2.6.3 Apoio social 

 

2.6.3.1 Questionário da pesquisa Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) 

 

A rede de apoio familiar e social foi avaliada por intermédio do instrumento 

proposto pelo estudo SABE, realizado com pessoas idosas na cidade de São Paulo e 

coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da 

Saúde (Anexo B). O mesmo investiga os aspectos estruturais e funcionais das redes 

sociais de apoio, sendo os índices de tais aspectos construídos de acordo com 

metodologia elaborada por Lund et al(40) e Rosa et al(41). 

Quatro aspectos estruturais do apoio social foram analisados: (1) índice de 

freqüência de contatos (IFC); (2) índice de diversidade de contatos (IDC); (3) status de 
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coabitação, indicando se o idoso vivia só ou não; e (4) situação conjugal, classificando 

o idoso como casado ou não casado. 

O IFC teve o objetivo de avaliar o grau em que o idoso estava conectado 

socialmente com outros e corresponde ao número de contatos mensais com filhos, 

irmãos, outros familiares e com amigos. Os resultados foram divididos em quartis, 

obtendo a seguinte classificação: grupo I (≤ 30 contatos); grupo II (> 30 e ≤ 60 

contatos); grupo III (> 60 e ≤ 98 contatos); e grupo IV (> 98 contatos). 

 Já o IDC avaliou a amplitude da rede social e foi construído a partir das mesmas 

questões do índice anterior, mas calculado como o número de diferentes tipos de 

contatos ocorridos mais de duas vezes ao mês. Os resultados do IDC também foram 

divididos em quartis, categorizados da seguinte forma: grupo I (≤ 2 contatos); grupo II (> 

2 e ≤ 4 contatos); grupo III (> 4 e ≤ 6 contatos); e grupo IV (> 6 contatos).   

Além disso, os aspectos funcionais do apoio social foram avaliados por meio dos 

índices de freqüência de ajudas recebidas (IFAR) e prestadas (IFAP), que 

correspondem ao somatório das ajudas mensais efetivamente recebidas ou prestadas 

por todas as pessoas que faziam parte da rede social do idoso. Os tipos de ajuda foram 

categorizados em: financeira; coisas que precisa; tarefas fora de casa; tarefas 

domésticas; cuidado pessoal; companhia; compartilhando problemas; disponibilizando 

transporte; e outras. Os resultados do apoio efetivamente recebido tiveram como 

pontos de corte: grupo I (≤ 61 ajudas); grupo II (> 61 e ≤ 119 ajudas); grupo III (> 119 e 

≤ 189 ajudas); e grupo IV (> 189 ajudas). Já os resultados do apoio efetivamente 

prestado tiveram como pontos de corte: grupo I (≤ 60 ajudas); grupo II (> 60 e ≤ 120 

ajudas); grupo III (> 120 e ≤ 186 ajudas); e grupo IV (> 186 ajudas). 

 As variáveis IFC, IDC, IFAR e IFAP foram, posteriormente, dicotomizadas em 

“baixa freqüência” (grupo I) e “outras” (grupo II + grupo III + grupo IV) para melhor 

visualização dos resultados. 

 

2.6.3.2 Mapa Mínimo de Relações do Idoso (MMRI) 

 

A rede de apoio social também foi registrada por meio do Mapa Mínimo de 

Relações do Idoso (Anexo C), adaptação do Mapa Mínimo de Relações de Sluzki. Este 
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inclui todas as pessoas que visitam e fazem companhia ao idoso, além daqueles que 

ajudam financeiramente, nas tarefas domésticas e no cuidado pessoal. Em todas as 

modalidades de apoio o idoso poderia informar quem efetivamente presta ajuda, como 

quem ele acha que poderia ajudar num momento de dificuldade(42).  

O MMRI é sistematizado em quatro quadrantes que representam a família, os 

amigos, a comunidade e as relações com os serviços de saúde e/ou social. O mesmo é 

formado por 3 círculos, que simbolizam os diversos graus de proximidade: interno, cujos 

contados são realizados pelo menos uma vez na semana; intermediário, com encontros 

que ocorrem uma vez por mês; e externo, com contatos ocasionais realizados pelo 

menos uma vez ao ano. Foi definida como rede de apoio social pequena a presença de 

até duas pessoas no primeiro círculo; média, entre três e cinco pessoas; e grande, 

acima de seis pessoas neste círculo(42). 

 

2.6.4 Variáveis indicadoras da síndrome da fragilidade 

  

Para avaliação do fenótipo da fragilidade (Anexo D) foram considerados os 5 

critérios propostos por Fried et al(9), descritos a seguir: 

 

2.6.4.1 Perda de peso não intencional 

 

Este item foi identificado mediante a seguinte pergunta: “No último ano, o senhor 

(a) perdeu mais de 4,5 kg sem intenção (isto é, sem dieta ou exercício)?”. 

 

2.6.4.2 Fraqueza muscular 

 

A fraqueza foi avaliada pela diminuição da força de preensão palmar, por meio 

do dinamômetro Jamar®, mensurada em quilogramas/força (Kgf). Foi considerada a 

segunda posição do cabo do dinamômetro para as mulheres e a terceira posição do 

cabo, para os homens, pelo fato destes níveis renderem força máxima de aperto para 
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cada sexo(43,44). Três medidas foram realizadas na mão dominante do voluntário e 

considerou-se a medida de maior valor. Foram adotados, como pontos de corte para 

fragilidade, os menores quintis estratificados por gênero e quartis do IMC (quadro 4). 

 

Quadro 4 – Pontos de corte para avaliação da presença de fraqueza muscular, segundo 

gênero e IMC. 

Homens Mulheres 

IMC  
(Kg/m2) 

Força de preensão 
(Kgf) 

IMC  
(Kg/m2) 

Força de preensão 
(Kgf) 

0 – 23,59 ≤ 23 0 – 23,55 ≤ 12 

23,60 – 25,90 ≤ 23,20 23,56 – 27,25 ≤ 14 

25,91 – 28,76 ≤ 25 27,26 – 30,50 ≤ 15,40 

≥ 28,77 ≤ 28 ≥ 30,51 ≤ 14 

 

2.6.4.3 Nível de atividade física 

 

No presente estudo, o nível de atividade física não foi aferido pela versão curta 

do questionário de atividades de lazer de Minnesota (Minnesota leisure time activity 

questionnaire), como sugerido por Fried et al(9), pela falta de adaptação cultural do 

mesmo para a cidade estudada.  

Tal indicador de fragilidade foi, então, avaliado por intermédio da versão curta do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Este instrumento, proposto pela 

Organização Mundial de Saúde em 1998, já foi adaptado transculturalmente e é 

considerado válido para a população idosa brasileira(45,46). Esta versão do IPAQ consta 

de informações que permitem estimar o tempo despendido na última semana, com 

duração mínima de 10 minutos contínuos, em três diferentes atividades: caminhada, 

atividades de moderada intensidade e atividades de intensidade vigorosa(45). Para o 

cálculo dos escores de atividade física foram empregados os procedimentos descritos 

nas Diretrizes para Processamento e Análise de Dados do IPAQ (Guidelines for Data 

Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire), 

promovendo os resultados em MET-minutos/semana(47). 
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Para cada atividade física foi feita a multiplicação do tempo semanal de prática 

(em minutos) por uma constante referente à intensidade das atividades realizadas, 

tendo como base o equivalente metabólico (MET) em repouso. Foi utilizada a constante 

3,3METs para caminhada, 4,0METs para atividades de intensidade moderada e 

8,0METs para atividades de intensidade vigorosa. O cálculo do escore de atividade 

física total foi obtido pela soma dos gastos energéticos de cada atividade. Os resultados 

calculados em MET-minutos/semana foram multiplicados pelo peso do idoso e dividido 

por 60 quilogramas. Os menores quintis destes resultados, estratificados por gênero, 

foram identificados e utilizados como ponto de corte para classificar o baixo nível de 

atividade física. O ponto de corte para homens e mulheres foi de 0,0 Kcal/semana. 

 

2.6.4.4 Exaustão 

 

A exaustão foi avaliada pelo auto-relato de fadiga de acordo com as questões 7 

(“Sinto que tudo que fiz foi muito custoso”) e 20 (“Eu me sinto desanimado”) da escala 

de depressão do Center for Epidemiological Studies (CES-D). Esta escala já foi 

adaptada e validada para a população idosa brasileira(48). As respostas a cada uma das 

questões foram dadas segundo a freqüência com que cada sintoma esteve precedente 

na última semana à aplicação do instrumento, podendo ser: raramente ou nunca 

(menos que 1 dia); poucas vezes (1-2 dias); às vezes (3-4 dias); quase sempre ou 

sempre (5-7 dias). Os idosos que responderam “às vezes” ou “quase sempre ou 

sempre” em qualquer uma das duas questões preencheram o critério de fragilidade 

para este item(9). 

 

2.6.4.5 Lentidão  

 

A lentidão foi calculada pelo tempo de marcha (em segundos) gasto para 

percorrer uma distância de 4,6 metros. Os resultados para este item, transformados na 

unidade metro/segundo (m/s), foram ajustados pela mediana da altura para homens e 
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para mulheres. Os menores quintis, utilizados como ponto de corte para classificar este 

critério como positivo para a fragilidade, são expostos no quadro 5.  

 

Quadro 5 – Pontos de corte para avaliação da lentidão, segundo gênero e altura. 

Homens Mulheres 

Altura 
(m) 

Tempo de marcha 
(m/s) 

Altura 
(m) 

Tempo de marcha 
(m/s) 

≤ 1,64 ≤ 0,60 ≤ 1,50 ≤ 0,51 

> 1,64 ≤ 0,67 > 1,50 ≤ 0,63 

 

Dessa forma, os idosos receberam um ponto para cada critério positivo, 

resultando um escore de fragilidade que variou de 0 a 5. Os idosos que apresentaram 

escores de 3 a 5 foram classificados como frágeis, escores 1 ou 2 caracterizavam 

indivíduos pré-frágeis e escore zero, idosos não frágeis.  

Posteriormente, a variável fragilidade foi dicotomizada em frágil e não frágil (pré-

frágil + não frágil), no intuito de melhor ajuste desta para a análise estatística.  

 

2.7 Procedimentos 

 

Após aprovação do projeto, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foram solicitadas, 

na USF, as listas com os nomes dos usuários cadastrados com 65 anos ou mais. Todas 

as entrevistas foram realizadas nas residências dos idosos, por pesquisadores do curso 

de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foram 

devidamente treinados para a utilização do instrumento. 

 Após inclusão no estudo, os idosos obtiveram os devidos esclarecimentos acerca 

da pesquisa e, após concordância em colaborar com esta pela assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), foram iniciados os procedimentos de 

coleta de dados, no período de Novembro de 2010 à Julho de 2011. Estes ocorreram 

em dois encontros e consistiram de 5 etapas, conforme figura 2. 
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Figura 2 – Desenho do estudo. 

 

Inicialmente, foi aplicado o MEEM, para constatação do déficit cognitivo, de 

acordo com o ponto de corte determinado. Na segunda etapa foram coletados os dados 

referentes aos aspectos sociodemográficos, econômicos e clínicos, apoio social e das 

variáveis da síndrome da fragilidade que avaliaram perda de peso não intencional, nível 

de atividade física e exaustão. 

Na terceira etapa foram medidas a massa corporal e a altura. A massa corporal 

foi medida por meio de uma balança da marca Filizola®, Série 3.134, com divisões de 

100g. O idoso posicionava-se em pé no centro desta, distribuindo o peso igualmente 

entre os dois pés, usando o mínimo de roupa possível e sem os calçados. A altura foi 

medida com o idoso em pé, com os calcanhares juntos, costas eretas e braços 

estendidos ao lado do corpo. Para o registro desta, foi utilizado fita métrica com divisões 

de 1 mm. 

Na quarta etapa foi mensurada a força de preensão palmar. Para tal, os 

participantes do estudo foram orientados a permanecerem sentados, estando o ombro 
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aduzido, cotovelo fletido à 90º, o punho entre 0 a 30º de extensão. Foi dado um 

comando verbal pelo examinador, em volume alto, no momento em que o idoso deveria 

puxar a alça do dinamômetro e mantê-la por seis segundos(49).  

Na última etapa avaliou-se a lentidão, sendo solicitado que o idoso deambulasse 

com a sua velocidade de marcha atual e que realizasse o teste com seu calçado 

habitual. Caso fosse necessário, poderia utilizar algum dispositivo de auxílio à marcha. 

O teste foi iniciado após um comando verbal dado pelo examinador. 

 

2.8 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram tabulados, armazenados e analisados no software 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 17.0. Os mesmos foram 

submetidos à análise estatística descritiva e analítica, adotando-se um nível de 

significância de 5%.  Na abordagem descritiva, as variáveis categóricas foram descritas 

mediante freqüências absolutas e relativas e as variáveis quantitativas, por meio das 

médias, com desvio padrão (±dp). 

Na abordagem analítica, foi realizada análise bivariada por meio do teste qui-

quadrado de Pearson (χ2) para se observarem as possíveis associações existentes 

entre as variáveis independentes categóricas e as dependentes. Já o teste t de student 

foi utilizado para associações entre as variáveis quantitativas. Em seguida foi realizada 

análise multivariada, por regressão logística binária. Todas as variáveis independentes 

foram incluídas no modelo inicial e então foram regressivamente excluídas até que 

somente aquelas com valor p<0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95% foram 

mantidas, com cálculo dos odds ratios (OR) ajustados.  

 

2.9 Aspectos éticos 

 

Considerando-se os aspectos éticos referentes a pesquisas envolvendo seres 

humanos, o presente estudo foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes e aprovado com protocolo número 
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481/10 (Anexo E). No momento de aplicação dos instrumentos, os participantes da 

pesquisa foram informados previamente a respeito dos objetivos e procedimentos 

desta, assim como do seu anonimato e da confidencialidade de suas respostas. Foi 

solicitado, aos participantes, a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

de acordo com as atribuições da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde(50). 

Este documento explicitou a solicitação dos idosos para participação no estudo, por via 

escrita, informando ainda, que o entrevistado teria o direito de interromper sua 

colaboração na pesquisa a qualquer momento, caso julgasse necessário, sem que isso 

implicasse em constrangimento ou prejuízo de qualquer ordem. 
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3 RESULTADOS  
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3.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra foi composta por 300 indivíduos, com idade entre 65 a 99 anos e 

média de 74,3 anos (±6,9). Observou-se predomínio de idosos do sexo feminino, com 

renda pessoal de 1 a 3 salários mínimos e baixo nível de escolaridade, com média de 

4,7 anos de estudo (±3,8). As demais características sociodemográficas são 

apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição das variáveis sociodemográficas e econômicas entre os 

idosos residentes de Natal-RN, 2011. 

VARIÁVEIS 
Total (n= 300) 

n % 

Sexo   

Feminino 
Masculino 

202 
98 

67,3 
32,7 

Renda pessoal    

Nenhuma 
< 1 salário mínimo 
1 – 3 salários mínimos 
4 – 5 salários mínimos 

   > 5 salários mínimos 

9 
9 

245 
26 
11 

3,0 
3,0 
81,7 
8,7 
3,7 

Escolaridade   
< 1 ano 
1 – 4 anos 
5 – 8 anos 
9 – 12 anos 
> 12 anos 
NS/NR 

45 
108 
105 
29 
8 
5 

15,0 
36,0 
35,0 
9,7 
2,7 
1,6 

Consumo de bebida alcoólica   
Sim 
Não  
NS/NR 

104 
195 
1 

34,7 
65,0 
0,3 

Tabagismo   
Sim 
Não 

122 
178 

40,7 
59,3 

Atividade Física   
Sim 
Não 

96 
204 

32,0 
68,0 

 NS/NR = não sabe ou não respondeu.  

 



26 
 

 

 

 Em relação aos aspectos relacionados à saúde (tabela 2), a maioria dos idosos 

consideraram seu estado de saúde como insatisfatório. Verificou-se maior proporção de 

participantes com IMC acima de 27 kg/m2, com média de 27,0 kg/m2 (±5,2). Além disto, 

constatou-se que os entrevistados obtiveram escore médio no MEEM de 22,2 pontos 

(±3,6). Dentre as comorbidades mais prevalentes, destacaram-se a HAS, o reumatismo 

e a diabetes mellitus. 

 Nas figuras 3, 4, 5 e 6 são apresentados os resultados referentes aos aspectos 

estruturais das redes de apoio dos idosos entrevistados. Observou-se que a grande 

maioria dos idosos não moravam sozinhos e foram classificados como não casados 

(solteiros, viúvos, separados/divorciados).  Em relação ao IFC e IDC, 28,7% dos idosos 

apresentaram baixa freqüência de contatos e 33,7% foram considerados com baixa 

diversidade de contatos. A média do IFC e IDC foram, respectivamente, 69,2 (±63,2) e 

4,0 (±2,9) contatos. 

Quanto aos aspectos funcionais do apoio social, as figuras 7 e 8 mostram que os 

dados referentes ao IFAR foram semelhantes ao do IFAP, em que 26,3% e 25,7% dos 

idosos apresentaram baixa freqüência de ajudas recebidas e prestadas, 

respectivamente. O IFAR teve média de 134,6 (±106,1) ajudas mensais e o IFAP teve 

média de 137,8 (±112,4) ajudas por mês, sendo as ajudas nas tarefas domésticas 

(80,3%) e companhia (77,7%) as mais prevalentes. 

 Observou-se, na tabela 3, que os membros da família eram os grandes 

provedores de ajuda, com destaque para os filhos, esposo (a), netos e irmãos. Em 

relação ao tipo de ajuda recebida, destacaram-se as ajudas nas tarefas domésticas, na 

companhia e nas tarefas fora de casa. 

No entanto, ao se observar os resultados obtidos no MMRI, pôde-se observar, de 

acordo com a figura 9, que quase todos os idosos recebiam ou achavam que 

receberiam, em caso de necessidade, ajuda de familiares. Destacaram-se também a 

ajuda recebida por pessoas da comunidade e por amigos.  

 A média do tamanho da rede para as diversas modalidades de apoio foram as 

seguintes: 3,3 (±3,7) para visita; 3,1 (±3,1) para companhia; 1,6 (±1,1) para tarefas 

domésticas; 2,3 (±2,0) para cuidado pessoal; e 1,0 (±1,9) para ajuda financeira. 
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Tabela 2 - Distribuição das variáveis de saúde física entre os idosos residentes de 

Natal-RN, 2011. 

VARIÁVEIS 
Total (n= 300) 

n % 

Percepção da saúde   

Satisfatória 
Insatisfatória 

81 
219 

27,0 
73,0 

IMC   

< 22 kg/m
2
 

22 – 27 kg/m
2
 

>27 kg/m
2
 

43 
111 
146 

14,3 
37,0 
48,7 

Hipertensão Arterial Sistêmica   

Sim 
Não 

203 
97 

67,7 
32,3 

Diabetes mellitus   

Sim 
Não 
NS/NR 

89 
207 

4 

29,7 
69,0 
1,3 

Acidente Vascular Cerebral   
Sim 
Não 
NS/NR 

27 
272 

1 

9,0 
90,7 
0,3 

Câncer   

Sim 
Não 
NS/NR 

19 
280 

1 

6,4 
93,3 
0,3 

Doença pulmonar crônica   
Sim 
Não 

25 
275 

8,3 
91,7 

Doença cardíaca   
Sim 
Não 
NS/NR 

56 
243 

1 

18,7 
81,0 
0,3 

Reumatismo   

Sim 
Não 
NS/NR 

143 
155 

2 

47,7 
51,7 
0,6 

Depressão   

Sim 
Não 
NS/NR 

41 
258 

1 

13,7 
86,0 
0,3 

 NS/NR = não sabe ou não respondeu. 

  

 Ainda em relação ao MMRI, constatou-se que o tamanho da rede social foi 

considerado pequeno para as diversas modalidades de apoio: visita (48,0%); 

companhia (51,7%); tarefas domésticas (82,3%); cuidado pessoal (68,0%); e ajuda 
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financeira (85,7%). Os resultados podem ser observados nas figuras 10, 11, 12, 13 e 

14. 

 

 

Figura 3 – Proporção da variável status de coabitação entre os idosos residentes de 

Natal-RN, 2011.  

 

 

Figura 4 – Proporção da variável situação conjugal entre os idosos residentes de Natal-

RN, 2011. 
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Figura 5 – Proporção da variável índice de freqüência de contatos entre os idosos 

residentes de Natal-RN, 2011. 

 

 

Figura 6 – Proporção da variável índice de diversidade de contatos entre os idosos 

residentes de Natal-RN, 2011. 
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Figura 7 – Proporção da variável IFAR entre os idosos residentes de Natal-RN, 2011. 

 

 

Figura 8 – Proporção da variável IFAP entre os idosos residentes de Natal-RN, 2011. 

  

  

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Tabela 3 – Tipo de ajuda recebida e provedores de ajuda aos idosos de Natal-

RN, 2011. 

VARIÁVEIS 

 

Total (n= 300) 

n % 

Provedores de ajuda   

Esposo(a) 

Filhos 

Irmãos 

Netos 

Outros 

128 
216 
53 

106 
136 

42,7 
72,0 
17,7 
35,3 
45,3 

Tipo de ajuda recebida    

Dinheiro 

Coisas que precisa 

Tarefas fora de casa 

Tarefas domésticas 

Cuidado pessoal 

Companhia 

Compartilhando problemas 

Transporte 

Outros 

173 
148 
183 
241 
24 

233 
125 
8 
7 

57,7 
49,3 
61,0 
80,3 
8,0 

77,7 
41,7 
2,7 
2,3 

  

 

Figura 9 – Provedores de ajuda, de acordo com as modalidades de apoio do MMRI. 

Natal-RN, 2011 
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Figura 10 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a modalidade 

de apoio visita (MMRI). Natal-RN, 2011. 

 

 

Figura 11 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a modalidade 

de apoio companhia (MMRI). Natal-RN, 2011. 
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Figura 12 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a modalidade 

de apoio tarefas domésticas (MMRI). Natal-RN, 2011. 

 

 

Figura 13 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a modalidade 

de apoio cuidado pessoal (MMRI). Natal-RN, 2011. 
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Figura 14 – Classificação do tamanho das redes de apoio, de acordo com a modalidade 

de apoio ajuda financeira (MMRI). Natal-RN, 2011. 

 

 Com base nos critérios propostos para detectar a fragilidade em idosos, 18,6% 

da amostra foi categorizada como frágil, conforme a figura 15. De acordo com a figura 

16, o critério de fragilidade mais freqüentemente encontrado foi a exaustão (38,7%), 

seguido da perda de peso não intencional (30,7%). 

 

 

Figura 15 – Prevalência dos idosos frágeis, pré-frágeis e não frágeis. Natal-RN, 2011. 
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Figura 16 – Proporção da presença dos critérios da fragilidade. Natal-RN, 2011. 

 

3.2 Análise Bivariada 

 

 Na análise bivariada, algumas variáveis foram recategorizadas, com o objetivo 

de melhor ajustá-las para visualização dos resultados. Para tal, foram consideradas as 

suas distribuições ou modelos similares na literatura, conforme descrições 

apresentadas na metodologia.  

 Nesta etapa, 5 idosos foram excluídos por possuírem dados incompletos acerca 

das variáveis relativas à fragilidade, obtendo-se uma amostra total de 295 casos 

válidos. Entre as variáveis sociodemográficas e econômicas, apenas a idade (p < 

0,001) e a pratica de atividade física (p = 0,002) tiveram associação significativa com a 

presença de fragilidade (tabela 4).  
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Tabela 4 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis sociodemográficas e 

econômicas dos idosos residentes de Natal-RN, 2011. 

VARIÁVEIS NÃO FRÁGIL* FRÁGIL* p 

Sexo (n, %)    

Feminino 

Masculino 

159 (80,7%) 

81(82,7%) 

38 (19,3%) 

17(17,3%) 
0,687 

Idade (x ± dp)    

 73,2 (±6,3) 78,9 (±7,1)  <0,001 

Renda pessoal (n, %)    

Nenhuma 

< 1 salário mínimo 

1- 3 salários mínimos 

4-5 salários mínimos 

> 5 salários mínimos 

6 (66,7%) 

8 (88,9%) 

196 (81,7%) 

20 (76,9%) 

10 (90,9%) 

3 (33,3%) 

1 (11,1%) 

44 (18,3%) 

6 (23,1%) 

1 (9,1%) 

0,621 

Anos de estudo (x ± dp)    

 1,5 (±0,9) 1,2 (±0,8) 0,055 

Consumo de bebida alcoólica (n, %)    

Sim 

Não 

86 (84,3%) 

153 (79,7%) 

16 (15,7%) 

39 (20,3%) 
0,333 

Tabagismo (n, %)    

Sim 

Não 

96 (79,3%) 

144 (82,8%) 

25 (20,7%) 

30 (17,2%) 
0,458 

Atividade física (n, %)    

Sim 

Não 

87 (91,6%) 

153 (76,5%) 

8 (8,4%) 

47 (23,5%) 
0,002 

* Apenas casos válidos 

 

 Em relação às variáveis de saúde física, encontrou-se associação significativa da 

fragilidade com a percepção da saúde atual (p = 0,001) e função cognitiva, por meio do 

MEEM (p < 0,001). Especificamente por patologias, foi encontrada associação com a 

HAS (p = 0,01), Diabetes mellitus (p= 0,005), AVC (p = 0,035)  e doença cardíaca (p= 

0,006), conforme tabela 5. 
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Tabela 5 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis de saúde física dos 

idosos residentes de Natal-RN, 2011. 

VARIÁVEIS NÃO FRÁGIL* FRÁGIL* p 

Percepção da saúde (n, %)    
Satisfatória 

Insatisfatória 
75 (93,8%) 

165 (76,7%) 
5 (6,2%) 

50 (23,3%) 
0,001 

IMC (x ± dp)    

 27,0 (±5,4) 27,0 (±4,6) 0,988 

MEEM (x ± dp)    

 22,8 (±3,4) 20,0 (±3,8) <0,001 

Hipertensão Arterial Sistêmica (n, %)    

Sim 

Não 
153 (77,3%) 

87 (89,7%) 
45 (22,7%) 
10 (10,3%) 

0,010 

Diabetes mellitus (n, %)    

Sim 

Não 
64 (71,9%) 

173 (85,6%) 
25 (28,1%) 
29 (14,4%) 

0,005 

Acidente Vascular Cerebral (n, %)    

Sim 

Não 
18 (66,7%) 

222 (83,1%) 
9 (33,3%) 

45 (16,9%) 
0,035 

Câncer (n, %)    

Sim 

Não 
14 (73,7%) 

225 (81,8%) 
5 (26,3%) 

50 (18,2%) 
0,379 

Doença pulmonar crônica (n, %)    

Sim 

Não 
18 (78,3%) 

222 (81,6%) 
5 (21,7%) 

50 (18,4%) 
0,691 

Doença cardíaca (n, %)    

Sim 

Não 
37 (68,5%) 

203 (84,6%) 
17 (31,5%) 
37 (15,4%) 

0,006 

Reumatismo (n, %)    

Sim 

Não 
112 (80,0%) 
126 (82,4%) 

28 (20,0%) 
27 (17,6%) 

0,606 

Depressão (n, %)    

Sim 

Não 
28 (71,8%) 

212 (83,1%) 
11 (28,2%) 
43 (16,9%) 

0,088 

* Apenas casos válidos 

 

 Quanto ao apoio social, observou-se que não houve associação significativa 

entre as variáveis referentes aos aspectos estruturais e funcionais do apoio social e a 

fragilidade em idosos (tabela 6). 
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Tabela 6 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis de apoio social dos 

idosos residentes de Natal-RN, 2011. 

VARIÁVEIS NÃO FRÁGIL* FRÁGIL* p 

Mora sozinho (n, %)    

Sim 
Não 

19 (86,4%) 
221 (81,0%) 

3 (13,6%) 
52 (19,0%) 

0,531 

Situação conjugal (n, %)    
Casados 
Não-casados 

131 (79,9%) 
109 (83,2%) 

33 (20,1%) 
22 (16,8%) 

0,466 

IFC (n, %)    
Baixa freqüência 
Outras 

68 (81,0%) 
172 (81,5%)  

16 (19,0%) 
39 (18,5%) 

0,911 

IDC (n, %)    
Baixa freqüência 
Outras 

83 (84,7%) 
157 (79,7%) 

15 (15,3%) 
40 (20,3%) 

0,299 

IFAR (n, %)    
Baixa freqüência 
Outras 

67 (87,0%) 
173 (79,4%) 

10 (13,0%) 
45 (20,6%) 

0,138 

IFAP (n, %)    
Baixa freqüência 
Outras 

61(81,3%) 
179 (81,4%)  

14 (18.7%) 
41 (18,6%) 

0,995 

* Apenas casos válidos 

 

 Dentre as variáveis relacionadas com as modalidade de apoio do MMRI, apenas 

a ajuda nas tarefas domésticas foi associada significativamente à fragilidade (p = 

0,046), como pode ser observado na tabela 7. 
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Tabela 7 – Distribuição da fragilidade, de acordo com as variáveis do MMRI dos idosos 

residentes de Natal-RN, 2011. 

VARIÁVEIS NÃO FRÁGIL* FRÁGIL* p 

Visita (n, %)    

Pequena 
Outras 

116 (81,7%) 
124 (81,0%) 

26 (18,3%) 
29 (19,0%) 

0,887 

Companhia (n, %)    
Pequena 
Outras 

125 (82,2%) 
115 (80,4%)  

27 (17,8%) 
28 (19,6%) 

0,689 

Tarefas domésticas (n, %)    
Pequena 
Outras 

202 (83,5%) 
38 (71,7%) 

40 (16,5%) 
15 (28,3%) 

0,046 

Cuidado pessoal (n, %)    
Pequena 
Outras 

164 (81,6%) 
76 (80,9%) 

37 (18,4%) 
18 (19,1%) 

0,879 

Ajuda financeira (n, %)    
Pequena 
Outras 

204 (81,0%) 
36 (83,7%) 

48 (19,0%) 
7 (16,3%) 

0,667 

* Apenas casos válidos 

 

3.3 Análise Multivariada 

 

 Os dados da tabela 8 mostram, a partir de uma regressão logística binária, que a 

cada acréscimo de um ano na idade, aumentava-se, aproximadamente, em uma vez a 

chance do individuo ser frágil. Da mesma forma, os indivíduos que não faziam atividade 

física e percebiam sua saúde de forma não satisfatória tiveram de duas a três vezes 

mais chance de serem frágeis. 

 Sendo assim, nenhuma das variáveis relacionadas ao apoio social permaneceu 

no modelo final de regressão logística.  
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Tabela 8- Modelo final de regressão logística binária para variáveis associadas a 

síndrome da fragilidade, Natal, RN, 2011. 

VARIÁVEIS REFERÊNCIA p OR ajustada IC 95% 

Idade Em anos <0,001 1,19 1,06 – 1,17 

Atividade física Sim 0,002 2,56 1,10 – 5,98 

Não     

Saúde percebida Satisfatória 0,001 3,33 1,23 – 8,97 

Insatisfatória     
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4 DISCUSSÃO 
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 Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o apoio social e a 

síndrome da fragilidade por meio de um estudo de desenho transversal em uma 

amostra de idosos residentes na comunidade. 

 A renda mensal dos idosos do presente estudo se assemelha aos achados de 

pesquisas nacionais, visto que a grande parte da amostra recebia de 1 a 3 salários 

mínimos(51,52). Para Camarano(53), a renda do idoso depende, principalmente, dos 

benefícios previdenciários, cuja contribuição tem aumentado no tempo para ambos os 

sexos. No entanto, o rendimento é uma questão importante a ser considerada na 

análise das condições de vida, visto que este tem um peso considerável na família em 

que o idoso está inserido, além de prover autonomia financeira para atender as 

necessidades do mesmo(54). 

 Os dados referentes à escolaridade chamam a atenção pela alta prevalência de 

idosos com baixo grau de instrução, em que 51,0% da amostra possuía até 4 anos de 

estudo. Desses, 15% representam os idosos analfabetos ou com menos de 1 ano de 

estudo,  o que ainda é considerado um padrão superior ao da média da população 

brasileira de mesma idade (30,7%)(55). Del Duca et al(56), em consonância com os dados 

da presente pesquisa,  observaram que 50,6% de sua amostra possuía até 4 anos de 

estudo, sendo 18,6% destes, analfabetos. Como um elevado nível de escolaridade está 

relacionado com melhores condições de vida e de saúde, por proporcionar maior 

acesso e compreensão das informações, além de melhores condições econômicas, os 

resultados apresentados devem servir de alerta aos gestores de saúde(57). 

 Em relação aos hábitos de vida, observou-se que a maioria dos entrevistados 

afirma não ingerir bebida alcoólica (65,0%) e não ser fumante (59,3%). Dados da 

Pesquisa SABE apresentaram maiores freqüências de idosos que afirmavam não beber 

(80,5%) e não fumar (62,6%)(57). Este fato torna-se preocupante, visto que o álcool e o 

tabaco são diretamente prejudiciais à saúde por serem fatores de risco para câncer, 

doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e outras patologias(58).   

 Quanto à pratica de atividade física, grande parte da população idosa (68,0%) 

referiu ser sedentário. Pesquisas realizadas com idosos brasileiros corroboram com 

este resultado, afirmando que a maioria destes não realizam nenhum tipo de atividade 

física(56,57). Sabe-se que a pratica de exercícios físicos promove inúmeros benefícios 
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aos idosos, pois, além de proteger a capacidade funcional e trazer benefícios 

psicossociais, pode melhorar a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, 

densidade mineral óssea, utilização de glicose, perfil lipídico, capacidade aeróbia, força 

e flexibilidade muscular, dentre outros fatores(59). 

 A prevalência de auto-avaliação da saúde insatisfatória de 73,0% mostrou-se 

semelhante às observadas no estudo de Pagotto et al(60), realizado no município de 

Goiânia-GO, e Lima-Costa et al(61), desenvolvido em Bambuí-MG, com 69,1% e 75,3%, 

respectivamente. Esses dados se contrapõem à outros estudos(54,56,62), realizados nas 

Regiões Sul e Sudeste, que observaram auto-percepção de saúde insatisfatória para 

53,8%, 54,4% e 52,7% dos idosos. Souza et al(63) apontam que a prevalência de 

autoavaliação do estado de saúde insatisfatória difere entre as regiões brasileiras, com 

valores mais elevados na Região Nordeste. Este fato pode ser reflexo das diferenças 

regionais, onde persistem as desigualdades sociais. 

 Referente ao estado nutricional, verificou-se que o sobrepeso apresentado por 

quase metade da amostra (48,7%) corroborou com os achados de Pagotto et al(60), que 

observaram 49,1% de idosos com excesso de peso. Grabowski e Ellis(64) constataram 

em seus estudos uma diminuição da mortalidade em idosos obesos. No entanto, 

Kvamme et al(65) afirmam que o sobrepeso aumentou moderadamente a mortalidade 

em idosos. Algumas explicações têm sido propostas para esse limitado impacto do 

excesso de peso sobre a mortalidade nessa faixa etária. A primeira seria o fato de que 

as pessoas mais vulneráveis aos efeitos da obesidade já teriam chegado a óbito antes 

de alcançar a idade mais avançada. Além disso, as conseqüências da obesidade se 

desenvolvem mais lentamente do que outras patologias, o que pode provocar a morte 

por outras causas(65).  

 Achados similares do escore médio do MEEM, que foi de 22,2 pontos (±3,6), 

foram observados nos estudos de Rosset et al(66) e de Argimon e Stein(67), com média 

de 20,57 (±7,5) entre idosos de Ribeirão Preto e 21,1 (±4,4) entre idosos de 

Veranópolis, respectivamente. Os dados do presente estudo apontam ausência de 

declínio cognitivo entre os idosos, visto que o escore médio encontra-se dentro dos 

parâmetros para idosos analfabetos e alfabetizados(37).  
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 Evidenciou-se que a HAS (67,7%) foi referida por parcela expressiva dos 

entrevistados, bem como o reumatismo (47,7%) e a diabetes (29,7%). Estes resultados 

corroboram com os dados do projeto Rede de Estudos sobre Fragilidade em Idosos 

Brasileiros (FIBRA)(68), em que observou-se 78,2% dos idosos com hipertensão, 40,3% 

com reumatismo e 21,8% com diabetes. Apesar de apresentaram estas patologias 

como as mais prevalentes, os dados da pesquisa SABE(54) foram menos expressivos do 

que os observados no presente estudo, com 53,0% dos idosos com hipertensão, 31,7% 

com reumatismo e 17,9% com diabetes. Joshi et al(69) afirma que a diferença na 

proporção de doenças auto-relatadas em vários estudos decorre do diferente acesso e 

utilização de serviços de saúde pela população. Além disso, este fator também é 

influenciado por gênero, questões culturais, escolaridade, entre outros(69). 

 Em relação ao status de coabitação, a proporção de idosos que viviam sozinhos 

(7,7%) foi semelhante à encontrada em estudo realizado com idosos residentes no 

Piauí (7,6%)(70). No entanto, esta proporção foi inferior à encontrada em outros estudos 

epidemiológicos, realizados em outras regiões do país(60,61,66,71). Pagotto et al(60), Rosset 

et al(66), Duarte et al(71), Lima-Costa et al(61) constataram que 9,4%, 13,2%, 13,1% e 

16,5% dos idosos moravam só. Segundo Cesar et al(70) e Tohme et al(72), os principais 

determinantes de viver sozinho são a renda familiar e pessoal, como também a 

satisfação com os rendimentos. Como as diferenças socioeconômicas ainda existem 

entre as regiões do país, este pode ser um fator determinante para os resultados 

encontrados. 

 Concernente à situação conjugal, observou-se que 43,7% dos idosos eram 

casados ou possuíam união estável (56,3%). Dados da pesquisa SABE(73) e Rede 

FIBRA(74)  obtiveram resultados mais expressivos ao constatarem que 57,0% e 52,5% 

da população idosa entrevistada possuía companheiro. Para Camarano(53), após 

separação do cônjuge ou viuvez, as idosas têm tendência a permanecerem sozinhas. 

Já os homens se casam novamente. Tal fato talvez justifique a maior prevalência de 

idosos “não casados” encontrada, visto que a amostra foi composta principalmente de 

mulheres. 

 De acordo com os resultados do IFC, constatou-se que 28,7% da população 

idosa possuíam baixa freqüência de contatos, referente a menos de 30 contatos 
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mensais e média de 69,2 contatos (±63,2). Dados do National Social Life, Health, and 

Aging Project (NSHAP)(75), que objetivava estudar as relações sociais dos idosos 

americanos, relataram que em média as mulheres obtiveram 61,1 contatos e os 

homens, 53,4 contatos a fim de discutir "assuntos importantes". Para Cornwell et al(75),  

o termo "assuntos importantes" já está bem estabelecido em pesquisas sociais e 

provoca o uso de nomes de pessoas fortemente acessadas por idosos, em que a 

influência social são suscetíveis de atuar.  

 A média do IDC da amostra foi de 4,0 (±2,9), porém 33,7% do total de idosos 

possuíam 2 ou menos contatos regulares (baixa diversidade de contatos). Fiori et al(76) 

também observaram que os idosos residentes em Berlim obtiveram média de 4,12 

(±1,7) contatos regulares com familiares e 3,14 (±1,9) com amigos. Estudo com idosos 

franceses constatou que 38,3% mulheres e 41,0% homens possuíam até 2 contatos 

regulares(77). Já Cornwell et al(75) 27,7% dos idosos possuíam baixa freqüência de 

pessoas para discutir "assuntos importantes".  

 Quanto ao apoio efetivamente recebido, apenas 26,3% dos idosos obtiveram 

baixa freqüência de ajudas (≤ 61 ajudas mensais). Observou-se também que as ajudas 

nas tarefas domésticas (80,3%) e companhia (77,7%) foram as mais prevalentes, sendo 

os filhos os maiores provedores de ajudas (72,0%). Lebrão e Duarte(73) observaram que 

78,0% dos idosos recebiam ajudas regulares em serviços e 20,0% por intermédio de 

companhia. Estes autores afirmam que os filhos também são os maiores fornecedores 

de ajuda, totalizando 82,5% dos filhos que residiam no mesmo domicílio e 39,8% por 

filhos que residiam em outro domicílio(73).  Em outro estudo, Avlund et al(78) observaram 

que apenas 25% das mulheres e 7% dos homens receberam ajuda nas tarefas 

domésticas no mês anterior à entrevista.  

 Já em relação à ajuda oferecida pelos idosos, observou-se pequena prevalência 

(25,7%) de idosos classificados com baixa freqüência (≤ 60 ajudas mensais). Guedea et 

al(79) afirmam que ser provedor de apoio contribui significativamente para o aumento da 

satisfação do idoso com a vida e para a diminuição dos seus afetos negativos. 

 Due et al(22) observaram que, geralmente, as mulheres possuem redes de apoio 

maiores e mais próximas. Esta afirmação pode justificar a maior média de contatos e 

ajudas obtidas no atual estudo, já que o mesmo possui o dobro de mulheres em relação 
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aos homens. No entanto, as mulheres nem sempre têm os mesmo benefícios de saúde 

de suas redes sociais quanto os homens, visto que os tipos de contatos e a ajuda 

oferecida por estes diferem entre os gêneros. Enquanto as mulheres possuem mais 

contatos com seus filhos e pouco contato com amigos, os homens geralmente possuem 

a mesma quantidade de contato com ambos(22). 

 Referente ao MMRI, achados de Alvarenga et al(80) corroboram com os do nosso 

estudo, visto que observaram que o tamanho da rede de apoio foi de 3,8 (±2,7) para  a 

modalidade visita; 2,3 (±1,6) para companhia; 1,6 (±1,1) para tarefas domésticas; 1,6 

(±1,2) para cuidado pessoal; e 1,2 (±1,2) para ajuda financeira. No entanto, estudo 

realizado com idosos mais velhos de Ribeirão Preto(52) obtiveram maiores médias para 

o tamanho da rede nas diversas modalidades (4,2 para visita; 4,9 para companhia; 3,6 

para tarefas domésticas; 3,2 para cuidado pessoal; e 3,0 para ajuda financeira). Esta 

maior freqüência encontrada em idosos mais velhos decorre do fato destes possuírem 

necessidades e recursos diferentes. Além disso, idosos com mais de 80 anos têm mais 

chances de terem perdido seu cônjuge e viverem sozinhos, como também se 

encontrarem com uma condição de saúde mais debilitada(80).   

 Alvarenga et al(80) observaram que 30,6% dos entrevistados possuíam rede 

pequena para a modalidade visita; 61,1% para companhia; 78,3% para tarefas 

domésticas; 71,4% para cuidado pessoal; e 54,5% para ajuda financeira. Esses 

resultados são semelhantes ao do nosso estudo nas modalidades tarefas domésticas e 

cuidado pessoal. Pedrazzi(52) e Alvarenga et al(80) também destacaram a família como 

maior provedora de ajudas em todas as dimensões avaliadas do MMRI. Nosso estudo 

observa que a rede de apoio ao idoso se completa mediante os vínculos expressivos 

com amigos e membros da comunidade em geral. Além disso, também enfatiza a 

ausência de ajudas fornecidas pelos serviços de saúde. Sendo assim, há necessidade 

da implementação de projetos articulados com os profissionais da saúde para apoio 

dessa população. 

 Quanto à presença de fragilidade, observou-se maior proporção de idosos pré-

frágeis (55,3%), seguido dos não frágeis (26,1%) e frágeis (18,6%). Os resultados de 

Freiheit et al(81) corroboram com os achados do presente estudo, ao constatarem que 

55,2% da população idosa canadense eram pré-frágeis, 25,6% não frágeis e 19,2% 
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frágeis. Santos-Eggimann et al(82) também encontraram maiores proporções de idosos 

europeus  pré-frágeis (42,3%) e não frágeis (40,7%), com menor porcentagem de 

frágeis (17.0%).  Espinoza et al(83) também reforçam estes achados ao afirmarem que 

as prevalências de idosos americanos pré-frágeis, não frágeis e frágeis foram, 

respectivamente, 53,1%, 37,1% e 9,8%. No entanto, dados do estudo SABE(84) 

mostraram que 40,0% dos idosos brasileiros foram considerados frágeis. Esta maior 

proporção de frágeis encontrada no estudo SABE justifica-se pela utilização de outros 

instrumentos para categorização da fragilidade(84).  

 Considerando os critérios de rastreamento da fragilidade, observou-se que as 

freqüências de fraqueza e lentidão corroboram com dados de estudos prévios(85-88). No 

entanto, a exaustão, baixo nível de atividade física e perda de peso não intencional, que 

foram os critérios mais freqüentes, possuem proporções inferiores em diversos 

estudos(85-90). A elevada queixa de fadiga pode ser justificada pelo fato desta ser mais 

prevalente entre as mulheres, provavelmente como resultado da realização de tarefas 

domésticas, muitas vezes sob condições de baixa força muscular(89). Isto pode ser 

decorrente das diferenças entre as populações estudadas, como idade e condições de 

saúde(87).  Em relação ao baixo nível de atividade física, deve-se considerar que o 

questionário de atividades de lazer de Minnesota, proposto por Fried et al(9), não tem 

sua validação assegurada em todas as populações. Sendo assim, estudiosos têm 

utilizado outros protocolos(85-90) para a avaliação deste critério, o que dificulta sua 

comparação de forma fidedigna.  No presente estudo foi utilizado o IPAQ, o que não 

comprometeu a validade interna do mesmo, visto que este instrumento já foi 

empregado como critério de fragilidade pela pesquisa SABE(91), referência em estudos 

epidemiológicos com idosos no Brasil. Quanto ao critério perda de peso, a maior 

prevalência no nosso estudo pode estar relacionada com as diferenças entre as 

populações estudadas, como exemplo na altura e peso, o que repercute de forma 

singular para cada população. 

 Assim como em estudos anteriores, a fragilidade foi associada à presença de 

patologias(88,90,92,93), especialmente HAS, Diabetes mellitus, AVC e doença cardíaca. 

Além disso, dados do Cardiovascular Health Study sugerem que a fragilidade pode 

contribuir para o desenvolvimento ou a progressão de doenças crônicas, possivelmente 
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por intermédio dos níveis mais baixos de atividade, ou mediante outros caminhos que 

afetam algum mecanismo biológico básico essencial para a manutenção da 

homeostase, como a inflamação o equilíbrio simpático-parassimpático(94). 

 A associação da função cognitiva com a fragilidade corrobora com achados de 

outros estudos(88,92,95). Sendo assim, autores sugerem que a função cognitiva seja 

incluída nos critérios usados para definir fragilidade. Estes afirmam que a adição deste 

critério resulta em uma melhor identificação de idosos com vulnerabilidade intrínseca, 

enquanto apenas os domínios de função física são considerados(88,92). 

 Dentre as variáveis sociodemográficas, econômicas e de saúde física, apenas a 

idade, sedentarismo e saúde percebida insatisfatória foram as que permaneceram no 

modelo de regressão logística, com forte associação para a presença de fragilidade. 

 Observou-se que vários estudos também encontraram associações entre a 

fragilidade e idade(84,88,92,96).  Considera-se que sua associação com a idade avançada 

tem explicação pela própria característica do processo de envelhecimento, uma vez que 

todos os sistemas do corpo sofrem perdas tanto nos aspectos estruturais como 

funcionais(1). Quanto à atividade física, Costa e Neri(89) observaram que idosos 

sedentários foram associados significativamente aos indicadores de fragilidade 

referentes à baixa força de preensão e lentidão de marcha. Além disto, também já está 

bem estabelecido na literatura que a atividade física ajuda na manutenção da saúde e 

funcionalidade em idosos(85). Neste sentido, destaca-se a importância da adoção da 

prática regular de exercícios físicos, porém sabe-se que esta pode ser questão de 

oportunidade de acesso, de valores culturais associados a papéis de gênero, de opção, 

de motivação e de crenças acerca de seus benefícios, estas associadas à educação(89). 

Já em relação à percepção da saúde, Ávila-Funes et al(92) também constataram 

associação significativa desta variável com a fragilidade. Estudiosos afirmaram que a 

auto-avaliação insatisfatória do estado de saúde apresentou associações significativas 

com presença de doenças(60,61,63), o que pode justificar sua forte relação com a 

presença de fragilidade em idosos. 

 No presente estudo, não foram observadas associações da fragilidade com as 

variáveis do apoio social, com exceção da modalidade tarefas domésticas do MMRI. 

Corroborando com os nossos achados, Andrew et al(97), por intermédio de estudo 
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longitudinal do Canadian Study of Health e Aging National Population Health Survey, 

observaram fraca correlação entre a vulnerabilidade social e a fragilidade. Algumas 

explicações desses achados são sugeridas. Para Cohen e Wills(98), o efeito tampão do 

apoio social raramente ou nunca é demonstrado em situações onde não exista um fator 

estressante específico a ser tamponado. Portanto, o apoio social pode não ter sido 

associado à fragilidade por esta ser considerada como um declínio cumulativo nas 

reservas fisiológicas(9), porém ainda inexistindo o fator estressante. 

 Além disto, observou-se que os idosos do presente estudo estão bem 

conectados socialmente, com uma maior variedade de contatos sociais e ajuda 

oferecida por estes. Somado a estes fatores, a opção de viver só e possuir estado civil 

“não casado”, considerados fatores de vulnerabilidade social, podem ser reflexos de 

preferências pessoais e sensação de bem-estar, visto que muitos idosos também 

recebiam visitas e possuíam companhia de familiares, amigos e pessoas da 

comunidade. Já a elevada proporção de idosos com baixa freqüência de ajuda 

financeira no presente estudo justifica-se pelo fato da maioria desses possuírem renda. 

 Observou-se que não houve relação entre a fragilidade e a ajuda nos cuidados 

pessoais. Este fato pode estar relacionado com a seleção da amostra, visto que idosos 

com limitações severas nas ABVDs não foram incluídos no estudo. Dessa forma, como 

nossa amostra constava de idosos menos comprometidos funcionalmente, justifica-se a 

associação do apoio social com a ajuda em tarefas domésticas, que é um tipo de 

atividade instrumental da vida diária (AIVD).  Duarte et al(71) corroboram com esta 

afirmação ao reforçar que a relação hierárquica de perdas de habilidades funcionais 

que ocorrem no envelhecimento se direcionam das AIVDs para as ABVDs. 

 Por fim, nossos resultados, assim como os de Andrew et al(97), talvez se 

justifiquem pela operacionalização do apoio social basear-se em auto-relatos de dados 

ao invés de terem sido objetivamente definidos. Assim, é possível que alguns indivíduos 

tenham superestimado ou subestimado suas freqüências e diversidades de contatos e 

o apoio estabelecido por estas. Além disto, não foi avaliada a qualidade do apoio social 

fornecido, como também se as trocas sociais foram positivas ou negativas para os 

idosos. Portanto, são necessários estudos mais aprofundados das distinções entre os 

aspectos objetivos e subjetivos do apoio social.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20S%22%5BAuthor%5D
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 A representatividade da amostra e o baixo percentual de recusas foram pontos 

positivos do presente estudo. Entre as limitações, o desenho transversal limitou a 

possibilidade de estudar a temporalidade entre a fragilidade e o apoio social. Além 

disso, a não inclusão de indivíduos institucionalizados no estudo pode ter subestimado 

a prevalência do desfecho em estudo. No entanto, essa decisão foi tomada devido à 

logística do trabalho de campo. 
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5 CONCLUSÃO 
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 O presente estudo investigou a associação entre a síndrome da fragilidade e o 

apoio social em uma população de idosos comunitários, e mostrou que, dentre as 

variáveis relacionadas com o apoio social, apenas a ajuda nas tarefas domésticas 

esteve associada significativamente à fragilidade. No entanto, mais estudos precisam 

ser desenvolvidos para caracterização da vulnerabilidade social, como também serviços 

de saúde e representantes governamentais necessitam reconhecer a importância do 

apoio social como parte integrante da prestação de cuidados aos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 REFERÊNCIAS 

 

 

 



54 
 

 

 

1. Brasil. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde; 

2006. 

2. Carvalho Filho ET, Papaléo Neto M. Geriatria: Fundamentos, Clínica e Terapêutica. 

2.ed. São Paulo: Ed. Atheneu; 2006. 

3. Dimopoulos N, Piperi C, Salonicioti A, Psarra V, Gazi F, Papadimitriou A, et al. 

Correlation of folate, vitamin B12 and homocysteine plasma levels with depression 

in an elderly Greek population. Clinical Biochemistry. 2007; 40:604-608. 

4. Woodhouse KW, Wynne H, Baillie S, James OFW, Rawlins MD. Who are the Frail 

Elderly? QJM. 1988; 68(255):505-506. 

5. Winograd CH, Gerety MB, Chung M, Goldstein MK, Dominguez FJ, Vallone R, et al. 

Screening for frailty: criteria and predictors of outcomes. JAGS. 1991; 39(8):778-

784. 

6. Strawbridge WJ, Shelma SJ, Balfour JL, Higby HR, Kaplan GA. Antecedents of 

frailty over three decades in an older cohort. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 

1998; 53(1):9-16. 

7. Rockwood K, Fox RA, Stolee P, Robertson D, Beattie BL. Frailty in elderly people: 

an evolving concept.  CMAJ. 1994; 150(4):489-495. 

8. Rockwood K, Mackinigth C, Hogan DB. Conceptualisation and measurement of 

frailty elderly people. Drugs Aging. 2000; 17(4):295-302. 

9. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty 

in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.. 2001; 

56(3):M146-M156. 

10. Masel MC, Graham JE, Reistetter TA, Markides KS, Ottenbacher K. Frailty and 

health related quality of life in older Mexican Americans. Health Qual Life Outcomes. 

2009; 7(70). [acesso em 15 set 2011]. Disponível em: 

http://www.hqlo.com/content/7/1/70. 



55 
 

 

 

11. Szanton SL, Allen JK, Seplaki CL, Bandeen-Roche K, Fried LP. Allostatic Load and 

Frailty in the Women’s Health and Aging Studies. Biol Res Nurs. 2009; 10(3):248–

256. 

12. Bortz WM. A conceptual framework of frailty: a review. J Gerontol A Biol Sci Med 

Sci. 2002; 57A(2):M283-M288. 

13. Morley JE, Haren MT, Rolland Y, Kim MJ. Frailty. Med Clin N Am. 2005; 90(5):837-

847. 

14. Cassel J. An epidemiological perspective of psychosocial factors in disease etiology. 

Am J Public Health. 1974; 64(11):1040-1043. 

15. Cobb S. Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med. 1976; 

38(5):300-314. 

16. Morley J, Perry HM, Miller DK. Something about frailty. J Gerontol A Biol Sci Med 

Sci. 2002; 57A(11):M698-M704. 

17. Woo J, Goggins W, Sham A. Social determinants of frailty. Gerontology. 2005; 

51(6):402-408. 

18. Griep RH, Chor D, Faerstein E, Werneck GL, Lopes CS. Validade de constructo de 

escala de apoio social do Medical Outcomes Study adaptada para o português no 

Estudo Pró-Saúde. Cad Saúde Pública. 2005; 213):703-714. 

19. Cohen S, Wills TA. Stress, social support, and the buffering hypothesis. 

Psychological Bulletin. 1985; 98(2):310-357. 

20. Rodin J. Aging and health: effects of the sense of control. Science. 1986; 

233(4770):1271-1276. 

21. Sluzki C. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: 

Casa do Psicólogo; 1997. 

22. Due P, Holstein B, Lund R, Modvig J, Avlund K. Social relations: Network, support 

and relational strain. Soc Sci Med. 1999; 48(5):661-673. 



56 
 

 

 

23. Ostergren PO, Hanson BS, Isacsson SO, Tejler L. Social network, social support 

and acute chest complaints among young and middle-aged patients in an 

emergency department: a case-control study. Soc Sci Med. 1991; 33(3):257-267. 

24. Pinto JLG, Garcia ACO, Bocchi SC, Carvalhaes MABL. Características do apoio 

social oferecido a idosos de área rural assistida pelo PSF. Ciênc Saúde Coletiva. 

2006; 11(3):753-764. 

25. Lemos N, Medeiros SL. Suporte social ao idoso dependente. In: Freitas EV, 

Cançado FAX, Gorzoni ML (Org). Tratado de geriatria e gerontologia. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. 

26. Berkman LF, Syme SL. Social networks, host resistance, and mortality: A nine-year 

follow- up study of Alameda County residents. Am J Epidemiol. 1979; 109(2):186-

204. 

27. Kaplan GA, Salonen JT, Cohen RD, Brand RJ, Syme SL, Puska P. Social 

connections and mortality from all causes and from cardiovascular disease: 

Prospective evidence from Eastern Finland. Am J Epidemiol. 1988; 128(2):370-380. 

28. Vogt TM, Mullooly JP, Ernst D, Pope CR, Hollis JF. Social Networks as predictors of 

ischemic heart disease, cancer, stroke and hypertension: Incidence, survival and 

mortality. J Clin Epidemiol. 1992; 45(6): 659-666. 

29. Dressler WW, Balieiro MC, Santos JE. The cultural construction of social support in 

Brazil: Associations with health outcomes. Cult Med Psychiatr. 1997; 2(3): 303-335. 

30. Dalgard OS, Haheim LL. Psychosocial risk factors and mortality: A prospective study 

with special focus on social support, social participation, and locus of control in 

Norway. J Epidemiol Community Health. 1998; 52(8):476-481. 

31. Strogatz DS, James SA. Social support and hypertension among blacks and whites 

in a rural southern community. Am J Epidemiol. 1986; 124(6):949-956. 

32. Hanson BS, Ostergren PO. Different social network and social support 

characteristics, nervous problems and insomnia: Theoretical and methodological 

aspects on some results from population study “Men born in 1914”, Malmo, Sweden. 

Soc Sci Med. 1987; 25(7):849-859. 



57 
 

 

 

33. Fratiglione L, Wang HX, Ericsson K, Maytan M, Winblad B. Influence of social 

network on occurrence of dementia: A community-based longitudinal study. Lancet. 

2000; 355(9212):1315-1319. 

34. Malta M, Cardoso LO, Bastos FI, Magnanini MMF, Silva CMFP. Iniciativa STROBE: 

subsídios para a comunicação de estudos observacionais. Rev Saúde Pública. 

2010; 44(3):559-565. 

35. Ibge [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Censo demográfico 2010. 2010 

[acesso em 12 set 2011]. Disponível em: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados_do_censo2010.php.  

36. Ibge [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística].  Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 2007. 2007 [acesso em 20 out 2011]. Disponível 

em:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad20

07/graficos_pdf. 

37. Laks J, Batista EMR, Guilherme ERL, Contino AL, Faria ME, Figueira I, et al. O mini 

exame do estado mental em idosos de uma comunidade: dados parciais de Santo 

Antonio de Pádua, Rio de Janeiro. Arq Neuropsiquiatr. 2003; 61(3B):782-785. 

38. Cervi A, Franceschini SCC, Priore SE. Análise crítica do uso do índice de massa 

corporal para idosos. Rev Nutr. 2005; 18(6):765–775. 

39. Brucki SMD, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões para o 

uso do mini-exame do estado mental no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 2003; 

61(3B):777-781. 

40. Lund R, Modvig J, Due P, Holstein BE. Stability and change in structural social 

relations as preditor of mortality among elderly women and men. Eur J Epidemiol. 

2000; 16(2):1087-1097.   

41. Rosa TEC, Benício MHD, Alves MCGP, Lebrão ML. Aspectos estruturais e 

funcionais do apoio social de idosos do Município de São Paulo, Brasil. Cad Saúde 

Pública. 2007; 23(12):2982-2992. 



58 
 

 

 

42. Domingues MARC. Mapa Mínimo de Relaçöes: adaptaçäo de um instrumento 

gráfico para configuraçäo da rede de suporte social do idoso. São Paulo. Tese 

[Doutorado em Saúde Pública] – Universidade de São Paulo; 2004.  

43. Ashford RF, Pasadena CA, Nagelburg S, Adkins R, Downey CA. Sensitivity of the 

jamar dynamometer in detecting submaximal grip effort. J Hand Surg. 1996; 

21A(3):402-495. 

44. Moreira D, Álvarez RRA, Gogoy JR, Cambraia AN. Abordagem sobre preensão 

palmar utilizando o dinamômetro JAMAR®: uma revisão de literatura. RBCM. 2003; 

11(2):95-99. 

45. Matsudo S, Araujo T, Matsudo V, Andrade D, Andrade E, Oliveira LC, et al. 

Questionario internacional de Atividade Fisica (IPAQ): Estudo de validade e 

reprodutibilidade no Brasil. RBAFS. 2001; 6(2):5-18. 

46. Mazo GZ, Benedetti TRB. Adaptação do questionário internacional de atividade 

física para idosos. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 2010; 12(6):480-

484. 

47. Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) - Short and Long Forms. 2005 [acesso em 15 set 2011]. 

Disponível em: http://www.ipaq.ki.se/scoring.pdf. 

48. Batistoni SST, Néri AL, Cupertino AP. Validade e confiabilidade da versão brasileira 

da Center for Epidemiological Scale – Depression (CES-D) em idosos brasileiros. 

Psico-USF. 2010; 15(1):13-22. 

49. Figueiredo IM, Sampaio RF, Mancini MC, Silva FCM, Souza MAP. Teste de força de 

preensão utilizando o dinamômetro JAMAR. Acta Fisiatr. 2007; 14(2):104-110. 

50. Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996. 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Diário oficial da União 10 out 1996; Seção1. 

51. Ferreira PCS, Tavares DMS, Rodrigues, RAP. Características sociodemográficas, 

capacidade funcional e morbidades entre idosos com e sem declínio cognitivo. Acta 

Paul Enferm. 2011; 24(1):29-35. 



59 
 

 

 

52. Pedrazzi EC. Arranjo Domiciliar e Apoio dos Familiares aos Idosos mais velhos. 

Ribeirão Preto. Dissertação [Mestrado em Enfermagem] – Universidade de São 

Paulo; 2008. 

53. Camarano AA. Envelhecimento da população brasileira: uma contribuição 

demográfica. In: Freitas EV, Cançado FAX, Gorzoni ML (Org). Tratado de geriatria e 

gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. 

54. Lebrão ML, Laurenti R. Saúde, bem-estar e envelhecimento: o estudo SABE no 

município de São Paulo. Rev bras epidemiol. 2005; 8(2): 127-141. 

55. Ibge [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística].  Síntese de indicadores sociais: 

uma análise das condições de vida da população brasileira. 2010 [acesso em 25 out 

2011]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ 

home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais

2010/SIS_2010.pdf. 

56. Del Duca GF, Thumé E, Hallal PC. Prevalência e fatores associados ao cuidado 

domiciliar a idosos. Rev Saúde Pública. 2011; 45(1): 113-120. 

57. Francisco CM. Estudo dos fatores preditores de envelhecimento sem incapacidade 

funcional entre idosos em velhice avançada no município de São Paulo. São Paulo. 

Dissertação [Mestrado em Enfermagem] – Universidade de São Paulo; 2006. 

58. Who [World Health Organization]. Global health risks: Mortality and burden of 

disease attributable to selected major risks. 2009 [acesso em 25 out 2011]. 

Disponível em: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/ 

GlobalHealthRisks_report_full.pdf. 

59. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico de promoção da 

saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 3.ed. Rio de 

Janeiro: ANS; 2009.  

60. Pagotto V, Nakatani AYK, Silveira, EA. Fatores associados à autoavaliação de 

saúde ruim em idosos usuários do Sistema Único de Saúde. Cad Saúde Pública. 

2011; 27(8):1593-1602. 

http://lattes.cnpq.br/3211152266266081


60 
 

 

 

61. Lima-Costa MF, Firmo JOA, Uchôa E. A estrutura da auto-avaliação da saúde entre 

idosos: projeto Bambuí. Rev Saúde Pública. 2004; 38(6):827-834. 

62. Hartmann ACVC. Fatores associados a autopercepção de saúde em idosos de 

Porto Alegre. Porto Alegre. Tese [Doutorado em Gerontologia Biomédica] – 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2008. 

63. Souza MC, Otero UB, Almeida LM, Turci SRB, Figueiredo VC, Lozana JA. Auto-

avaliação de saúde e limitações físicas decorrentes de problemas de saúde. Rev 

Saúde Pública. 2008; 42(4):741-749. 

64. Grabowski DC, Ellis JE. High body mass index does not predict mortality in older 

people: analysis of the Longitudinal Study of Aging. JAGS. 2001; 49(7):968-979. 

65. Kvamme J, Holmen J, Wilsgaard T, Florholmen J, Midthjell K, Jacobsen BK. Body 

mass index and mortality in elderly men and women: the Tromsø and HUNT studies. 

J Epidemiol Community Health. 2011; [acesso em 10 nov 2011]. Disponível em: 

http://jech.bmj.com/content/early/2011/02/04/jech. 2010.123232. 

66. Rosset I, Roriz-Cruz M, Santos JLF, Haas VJ, Fabrício-Wehbe SCC, Rodrigues 

RAP. Diferenciais socioeconômicos e de saúde entre duas comunidades de idosos 

longevos. Rev Saúde Pública. 2011; 45(2):391-400. 

67. Argimon IIL, Stein LM. Habilidades cognitivas em indivíduos muito idosos: um 

estudo longitudinal. Cad Saúde Pública. 2005; 21(1):64-72. 

68. Soares WJS. Capacidade físico funcional em idosos com e sem história de quedas: 

Projeto FIBRA. São Paulo. Dissertação [Mestrado em Fisioterapia] – Universidade 

Cidade de São Paulo; 2009. 

69. Joshi K, Kumar R, Avasthi A. Morbidity profile and its relationship with disability and 

psychological distress among elderly people in Northern India. Int J 

Epidemiol. 2003; 32(6):978-987.  

70. Cesar JA, Oliveira-Filho JA, Bess G, Cegielka R, Machado J, Gonçalves TS, et al. 

Perfi l dos idosos residentes em dois municípios pobres das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil: resultados de estudo transversal de base populacional. Cad 

Saúde Pública. 2008; 24(8):1835-1845. 



61 
 

 

 

71. Duarte YAO, Lebrão ML, Lima FD. Contribuição dos arranjos domiciliares para o 

suprimento de demandas assistenciais dos idosos com comprometimento funcional 

em São Paulo, Brasil. Rev Panam Salud Pública. 2005; 17(5/6):370-378. 

72. Tohme RA, Yount KM, Yassine S, Shideed O, Sibai AM. Socioeconomic resources 

and living arrangements of older adults in Lebanon: who chooses to live 

alone? Ageing and Society. 2011; 31(1):1-17.  

73. Lebrão ML, Duarte YAO. O projeto Sabe no município de São Paulo:uma 

abordagem inicial. 1.ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2003. 

74. Costa SV, Ceolim MF,  Neri AL. Problemas de sono e suporte social: estudo 

multicêntrico Fragilidade em Idosos Brasileiros. Rev Latino-Am Enfermagem. 2011; 

19(4):920-927. 

75. Cornwell B,  Schumm LP, Laumann EO, Graber J. Social Networks in the NSHAP 

Study: Rationale, Measurement, and Preliminary Findings. J Gerontol B Psychol Sci 

Soc Sci. 2009; 64B(suppl_1):i47–i55. 

76. Fiori KL, Smith J,  Antonucci TC. Social Network Types Among Older Adults: A 

Multidimensional Approach. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2007; 62(6):P322-

P330. 

77. Fuhrer R, Dufouil C, Antonucci TC, Shipley MJ, Helmer C, Dartigues JF. 

Psychological disorder and mortality in French older adults: do social relations 

modify the association? Am J Epidemiol. 1999;149(2):116-126. 

78. Avlund K, Damsgaard MT, Holstein BE. Social relations and mortality. An eleven 

year follow-up study of 70-year-old men and women in Denmark. Soc Sci 

Med. 1998; 47(5):635-643. 

79. Guedea MTD, Albuquerque FJB, Tróccoli BT, Noriega JAV, Seabra MAB, Guedea 

RLD. Relação do bem-estar subjetivo, estratégias de enfrentamento e apoio social 

em idosos. Psicol Reflex Crit. 2006; 19(2):301-308. 

80. Alvarenga MRM, Oliveira MAC, Domingues MAR, Amendola F, Faccenda O. Rede 

de suporte social do idoso atendido por equipes de Saúde da Família. Ciênc Saúde 

Coletiva. 2011; 16(5):2603-2611. 

http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Katherine+L.+Fiori&sortspec=date&submit=Submit
http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Jacqui+Smith&sortspec=date&submit=Submit
http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Toni+C.+Antonucci&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fuhrer%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dufouil%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Antonucci%20TC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shipley%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Helmer%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dartigues%20JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9921956


62 
 

 

 

81. Freiheit EA, Hogan DB, Strain LA, Schmaltz HN, Patten SB, Eliasziw M, et al. 

Operationalizing frailty among older residents of assisted living facilities. BMC 

Geriatr. 2011; 11:23. 

82. Santos-Eggimann B, Cuénoud P, Spagnoli J, Junod J. Prevalence of frailty in 

middle-aged and older community-dwelling Europeans living in 10 countries. J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2009; 64(6):675-681. 

83. Espinoza SE, Jung I, Hazuda H. Lower Frailty Incidence Among Mexican American 

than Among European American Older Adults: The San Antonio Longitudinal Study 

of Aging. J Am Geriatr Soc. 2010; 58(11):2142–2148. 

84. Alvarado BE, Zunzunegui MV, Béland F, Bamvita JM. Life course social and health 

conditions linked to frailty in Latin American older men and women. J Gerontol A Biol 

Sci Med Sci. 2008; 63(12):1399-1406. 

85. Graham JE, Snih SA, Berges IM, Ray LA, Markides KS, Ottenbacher KJ. Frailty and 

10-year mortality in community-living Mexican American older adults. 

Gerontology. 2009; 55(6):644-651.  

86. Bartali B, Frongillo EA, Bandinelli S, Lauretani F, Semba RD, Fried LP, et al. Low 

Nutrient Intake Is an Essential Component of Frailty in Older Persons. J Gerontol A 

Biol Sci Med Sci. 2006; 61(6):589–593. 

87. Cawthon PM, Marshall LM, Michael Y, Dam TT, Ensrud KE, Barrett-Connor E, et al. 

Frailty in older men: prevalence, progression, and relationship with mortality. J Am 

Geriatr Soc. 2007; 55(8):1216-1223. 

88. Garcia-Garcia FJ, Avila GG, Alfaro-Acha A, Andres MSA, Lanza MAT, Aparicio 

MVE, et al. The prevalence of frailty syndrome in an older population from Spain. 

The Toledo Study for Healthy Aging. J Nutr Health Aging. 2011. [acesso em 20 nov 

2011]. Disponível em: http://www.springerlink.com/content/f4j43hm6600g7387/. 

89. Costa TB, Neri AL. Medidas de atividade física e fragilidade em idosos: dados do 

FIBRA Campinas, São Paulo, Brasil. Cad Saúde Pública. 2011; 27(8):1537-1550.  

90. Syddall HE, Roberts HC, Evandrou M, Cooper C, Bergman H,  Sayer AA. 

Prevalence and correlates of frailty among community-dwelling older men and 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Graham%20JE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Snih%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berges%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ray%20LA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Markides%20KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ottenbacher%20KJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cawthon%20PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marshall%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Michael%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dam%20TT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ensrud%20KE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barrett-Connor%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Orwoll%20ES%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17661960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17661960
http://www.springerlink.com/content/?Author=Francisco+Jos%c3%a9+Garcia-Garcia
http://www.springerlink.com/content/?Author=G.+Gutierrez+Avila
http://www.springerlink.com/content/?Author=Ana+Alfaro-Acha
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+S.+Amor+Andres
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+De+Los+Angeles+De+La+Torre+Lanza
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+V.+Escribano+Aparicio


63 
 

 

 

women: findings from the Hertfordshire Cohort Study. Age and Ageing. 2010; 

39:197–203. 

91. Panes VCB. Adaptação dos componentes da síndrome de fragilidade e avaliação 

da fragilização dos idosos residentes no município de São Paulo: estudo SABE 

saúde, bem-estar e envelhecimento. Dissertação [Mestrado em Enfermagem] - 

Universidade de São Paulo; 2010. 

92. Avila-Funes JA, Helme C, Amieva H, Barberger-Gateau P, Le Goff M, Ritchie K, et 

al. Frailty among community-dwelling elderly people in France: the three-city study. 

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008; 63(10):1089-1096. 

93. Singh M, Rihal CS, Lennon RJ, Spertus JA, Nair KS, Roger VL. Influence of frailty 

and health status on outcomes in patients with coronary disease undergoing 

percutaneous revascularization. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2011; 4(5):496-

502.  

94. Fried LP, Ferrucci L, Darer J, Williamson JD, Anderson G. Untangling the concepts 

of disability, frailty, and comorbidity: implications for improved targeting and care. J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004; 59(3):255-263. 

95. Raji MA, Al Snih S, Ostir GV, Markides KS, Ottenbacher KJ. Cognitive status and 

future risk of frailty in older Mexican Americans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010; 

65(11):1228-1234. 

96. Gruenewald TL, Seeman TE,  Karlamangla AS, Sarkisian CA. Allostatic Load and 

Frailty in Older Adults. JAGS. 2009; 57(9):1525–1531. 

97. Andrew MK, Mitnitski AB, Rockwood K. Social Vulnerability, Frailty and Mortality in 

Elderly People. PLoS One. 2008; 3(5):e2232.  

98. Cohen S, Wills TA. Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychol 

Bull. 1985; 98(2):310-357. 

 

 

 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Avila-Funes%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Helmer%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amieva%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barberger-Gateau%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Le%20Goff%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ritchie%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fried%20LP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferrucci%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Darer%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williamson%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Anderson%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15031310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15031310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raji%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Al%20Snih%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ostir%20GV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Markides%20KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ottenbacher%20KJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20622137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18493324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wills%20TA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3901065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3901065


64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 

 

 

 



65 
 

 

 

Anexo A – Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 
 

Paciente:____________________________________________Idade:_________ 

Entrevistador:______________________________________________________       

Data: ____/____/____ 

Agora vamos fazer algumas perguntas para saber como vai a sua memória. Sabemos que com 
o tempo, as pessoas vão tendo mais dificuldade de se lembrar das coisas. Não se preocupe 
com os resultados das perguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 

Dia da semana     Certo (    )  Errado (    ) 

Mês     Certo (    )  Errado (    ) 

Data do mês     Certo (    )  Errado (    ) 

Ano     Certo (    )  Errado (    ) 

Hora aproximada Certo (    )  Errado (    ) 

Escore (máximo cinco pontos)  _____ 
(Para o dia do mês admite-se uma tolerância de um dia a mais ou a menos. Com relação às horas sem 

olhar para o relógio, admite-se uma tolerância de uma hora a mais ou a menos) 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL- Onde estamos 

Local em que se encontra   Certo (    )  Errado (    )   ( CREAI, Clínica, Hospital etc) 

Local específico         Certo (    )  Errado (    )   (sala, consultório etc) 

Bairro ou rua próxima         Certo (    )  Errado (    ) 

Cidade                       Certo (    )  Errado (    ) 

Estado                       Certo (    )  Errado (    ) 

Escore (máximo cinco pontos) _____ 
REGISTRO- Repita as seguintes palavras 

Vaso  Certo (    )  Errado (    ) 

Carro  Certo (    )  Errado (    ) 

Tijolo  Certo (    )  Errado (    ) 

Escore  (máximo três pontos) _____ 
(Caso o paciente repita as três palavras em qualquer ordem, computa-se três pontos. Cada palavra 1 

ponto) 

CÁLCULO E ATENÇÃO    Soletre MUNDO de trás para frente 

  

100 – 7 = ______           Certo (    )  Errado  (    )  O    Certo (    )  Errado  (    ) 

   93 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )               D    Certo (    )  Errado  (    ) 

   86 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )               N    Certo (    )  Errado  (    ) 

   79 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )               U    Certo (    )  Errado  (    ) 

   72 – 7 = ______  Certo (    )  Errado (    )   M   Certo (    )  Errado  (    ) 

 
 

Caso o paciente não aceite fazer esse tipo de cálculo, pode-se utilizar um equivalente p. ex. soletrar de trás para a 

frente uma palavra de cinco letras como MUNDO. Solicita-se inicialmente que o paciente soletre a palavra em ordem 

normal para prepará-lo para repetir a palavra de trás para a frente. Conta-se 1 ponto para cada letra correta na ordem 

correta. Se ocorrer algum erro, não serão computados os pontos para as letras a partir do ponto do erro. 

Escore (máximo 5 pontos) _____ 
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MEMÓRIA RECENTE: Quais foram as palavras que eu pedi que você repetisse há pouco? 

1.Vaso  Certo (    )  Errado  (    ) 

2.Carro  Certo (    )  Errado  (    ) 

3.Tijolo  Certo (    )  Errado  (    ) 

Escore (máximo três pontos) _____ 

LINGUAGEM – Vou lhe mostrar dois objetos para que você me diga o nome deles 

 Relógio  Certo (    )  Errado (    ) 

 Caneta  Certo (    )  Errado (    ) 

Escore (máximo dois pontos) _____ 

LINGUAGEM – Por favor, repita a seguinte frase: 

 

“Nem aqui, nem ali, nem lá” Certo (    )  Errado (    ) 

Escore (máximo um ponto) _____ 

POR FAVOR, ESCREVA OU DIGA UMA FRASE OU PENSAMENTO QUALQUER. 

 

 

 

 

 

 

Escore (máximo um ponto) _____ 

Escore (máximo um ponto)_____ 

AGORA TENTE COPIAR ESSE DESENHO 
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Escolaridade: Analfabeto (    )  1 a 4 anos de escolaridade (    )  5 a 8 anos de 

escolaridade (    ) 9 a 12 anos de escolaridade ( )  escolaridade superior a 12 anos ( )   

   

Escore total_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

17.a. Pega a folha com 
a mão correta 

( 1 ) CERTO 
( 0 ) ERRADO 

17.b. Dobra 
corretamente 
 

( 1 ) CERTO 
( 0 ) ERRADO 

17.c. Coloca no chão ( 1 ) CERTO 
( 0 ) ERRADO 

Vou lhe mostrar uma folha onde 
está escrito uma frase. Gostaria 
que fizesse o que está escrito: 

FECHE OS OLHOS 

 ( 1 ) CERTO 
( 0 ) ERRADO 
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Anexo B – Questionário da pesquisa Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) 
 

Agora, temos algumas perguntas sobre as pessoas com quem o(a) Sr(a) convive. As famílias e os amigos 
ajudam se mutualmente de várias maneiras. Parte da nossa pesquisa tem por objetivo conhecer como isso 
acontece de forma a descobrirmos o que pode ser feito para auxiliá-los. Assim, precisamos conhecer 
alguns detalhes sobre as pessoas que moram habitualmente nessa casa. 

 
DADOS GERAIS DOS MEMBROS QUE RESIDEM NO DOMICÍLIO JUNTO COM O(A) IDOSO(A) 

Anote o nome de todas as pessoas que residem na casa INCLUINDO O IDOSO (que deve ser colocado 
em primeiro lugar).        
 

 1 2 3 4 5 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Por favor, começando 
pelo Sr(a), diga-me o 
nome de cada uma das 
pessoas que moram aqui. 
Não esqueça de incluir as 
crianças, empregados 
domésticos e outros 
familiares. 
 
Anote os nomes de todos 
os citados colocando o 
idoso em primeiro lugar 
 
Assinale com (x) ao lado do 
nome da pessoa de 
referência do domicílio 
(chefe da família) 

Então são: 
 
│___│___│ 

 
pessoas 
que residem 
nesta casa? 
 
Sim........... 1 
Não......... .. 2 
 

│___│ 
 

Se Não, 
verifique e 

corrija a lista 

Qual é o parentesco de 
(nome) com o(a) Sr(a)? 
 
Esposo(a)/companheiro(a)... 1 
Filho(a)................................ 2 
Pais..................................... 3 
Sogros................................ 4 
Irmãos................................. 5 
Genro ou Nora...................... 6 
Neto(a)................................. 7 
Enteado(a)........................... 8 
Outro familiar não 
 remunerado.......................... 9 
Outro familiar 
remunerado........................10 
Outro não familiar não 
 remunerado....................... 11 
Empregado Doméstico....... 12 
Outro não familiar remunerado 
para cuidar do idoso........... 13 
Não se aplica..................... 97 
NS..................................... 98 
NR..................................... 99 

(Nome) é 
homem ou 
mulher? 
 
Homem..... 1 
Mulher....... 2 
 
 
Não se 
aplica...... 97 
NS.......... 98 
NR.......... 99 

Quantos anos 
completos tem 
(nome)? 
 
Anote a idade em 
anos completos. 
 
Menos de 1 
ano.............. 000 
Não se 
aplica........... 997 
NS............... 998 
NR............... 999 

 Lista de nomes Parentesco Sexo Idade 

1 IDOSO(A) (     )    

2 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

3 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

4 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

5 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

6 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

7 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

8 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

9 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

10 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

11 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 

12 (     ) │___│___│ │___│ │___│___│___│ 
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PARA AS PESSOAS COM 12 ANOS COMPLETOS OU MAIS 

 6 7 8 9 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

(Nome) sabe ler 
e escrever um 
recado? 
 
 
Sim................... 1 
Não................... 2 
 
Não se aplica. 97 
NS................. 98 
NR................. 99 

(Nome) 
frequentou a 

escola? 
 

Sim................... 1 
Não................... 2 
 
Não se aplica. 97 
NS.................. 98 
NR.................. 99 

Atualmente (nome) ....- 
anote somente uma 
resposta 
 
Vive em união livre..... 1 
É casado(a)................ 2 
É viúvo(a)................... 3 
É divorciado(a)........... 4 
É separado(a)............. 5 
É solteiro(a)................ 6 
Não se aplica........... .97 
NS........................... .98 
NR............................ .99 

(NOME) 
 

Trabalha fora de casa?.................................. 1 
Trabalha em casa?......................................... 2 
Dedica-se aos afazeres domésticos?............. 3 
Estuda e trabalha?........................................ 4 
Somente estuda?.......................................... 5 
Não trabalha, nem estuda?............................ 6 
É aposentado(a) ou pensionista?................... 7 
É incapacitado(a) para o trabalho?................. 8 
Não se aplica..............................................97 
NS...............................................................98 
NR...............................................................99 

 Alfabetização Escolaridade Parentesco Condição de Atividade 
1 IDOSO(A)    
2 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
3 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
4 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
5 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
6 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
7 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
8 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
9 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 

10 │___│ │___│ │___│ │___│___│ 
PARA TODOS 

 10 11 12 13 

N
ú

m
e
ro

 d
e

 r
e
g

is
tr

o
 

Agora diga-me se (nome) lhe 
oferece algum tipo de ajuda? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 
Com dinheiro.................................. 1 
Dando coisas que precisa (como 
comida, roupas, etc)...................... 2 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)...................... 3 
Com tarefas domésticas (limpeza da 
casa, cuidado com roupas, etc)...... 4 
Com o cuidado pessoal do(a) 
idoso(a)......................................... 5 
Outro.............................................. 6 

(especifique) 
Companhia..................................... 7 
Ouvindo problemas........................ 8 
NÃO(vá para Q.12)........................ 9 
 
Não se aplica.................................97 
NS..................................................98 
NR..................................................99 

Essa ajuda é? 
 

Diária........... 1 
Semanal...... 2 
Quinzenal.....3 
Mensal......... 4 
Semestral.... 5 
Anual........... 6 
Esporádica... 7 
 
Não se 
aplica...........97 
NS...............98 
NR...............99 
 

A 
FREQUÊNCIA 

EM CADA 
CASELA 

CORRESPON
DE A CADA 

TIPO DE 
AJUDA 

Agora diga-me se o(a) Sr(a) oferece 
algum tipo de ajuda para (nome)? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 
Com dinheiro......................................... 1 
Dando coisas que precisa (como comida, 
roupas, etc).......................................... 2 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)............................ 3 
Com tarefas domésticas (limpeza da casa, 
cuidado com roupas, etc)..................... 4 
Com o cuidado pessoal do(a) idoso(a).. 5 
Outro.................................................... 6 

(especifique) 
Companhia........................................... 7 
Ouvindo problemas............................... 8 
NÃO(vá para Q.14)............................... 9 
 
Não se aplica.........................................97 
NS..........................................................98 
NR..........................................................99 

Essa ajuda 
é? 

 
Diária........... 1 
Semanal...... 2 
Quinzenal.... 3 
Mensal......... 4 
Semestral.... 5 
Anual........... 6 
Esporádica..7 
 
Não se 
aplica........97 
NS............98 
NR............99 

 Ajuda recebida Frequência Ajuda Fornecida Frequência 
1 IDOSO(A)    
2 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
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3 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
4 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
5 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
6 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
7 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
8 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
9 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 

10 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
11 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
12 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 

FILHOS QUE NÃO MORAM NA CASA 

 14 15 16 17 18 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Agora quero perguntar 
sobre os seus filhos que 
NÃO MORAM COM O(A) 
SR(A). 
 
POR FAVOR DIGA-ME O 
NOME DOS SEUS FILHOS 
QUE NÃO VIVEM COM O(A) 
SR(A). 
 
Anote os nomes de todos os 
filhos citados e que não 
moram com o idoso. 
 
Nº de filhos fora de casa....  

  

Não tem filhos fora da 
casa............00 (Vá para Q.27) 
NS...................................... 98 
NR...................................... 99 

(Nome) é seu 
 

Filho(a) próprio......... 1 
Enteado(a)............... 2 
Filho(a) adotivo(a).... 3 
 
Não se aplica......... 97 
NS......................... 98 
NR......................... 99 

(Nome) é 
homem ou 
mulher? 
 
Homem.......... 1 
Mulher............ 2 
 
Não se 
aplica.......... 97 
NS............... 98 
NR............... 99 

Quantos anos 
completos 
tem (nome)? 
 
Anote a idade 
em anos 
completos. 
 
Menos de 1 
ano.............. 00 
Não se 
aplica........... 97 
NS............... 98 
NR............... 99 

Atualmente (nome) ....- 
anote somente uma 
resposta 
 
Vive em união livre....... 1 
É casado(a).................. 2 
É viúvo(a).................... 3 
É divorciado(a)............ 4 
É separado(a).............. 5 
É solteiro(a).................. 6 
 
Não se aplica............. 97 
NS............................. 98 
NR.............................. 99 

 Lista de nomes Parentesco Sexo Idade Estado civil 
1  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
2  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
3  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
4  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
5  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
6  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
7  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
8  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
9  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 

10  │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
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FILHOS QUE NÃO MORAM NA CASA 

 19 20 21 22 

ú
m

e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

(NOME) 
 

Trabalha fora de casa?........... 1 
Trabalha em casa?................. 2 
Dedica-se aos afazeres 
domésticos?.......................... 3 
Estuda e trabalha?................. 4 
Somente estuda?.................. 5 
Não trabalha, nem estuda?.... 6 
É aposentado(a) ou 
pensionista?.......................... 7 
É incapacitado(a) para o 
trabalho?................................ 8 
 
Não se aplica......................... 97 
NS......................................... 98 
NR......................................... 99 

Onde (nome) vive? 
 

Mesmo bairro.......... 1 
Outro bairro, mesma 
cidade.................... 2 
Outra cidade, 
mesmo país............ 3 
Outro país............... 4 
 
Não se aplica........ 97 
NS........................ 98 
NR........................ 99 

Com que frequência o(a) 
Sr(a) vê ou fala com (nome)? 
 
Diariamente............................ 1 
Semanalmente....................... 2 
Quizenalmente....................... 3 
Mensalmente......................... 4 
Semestralmente..................... 5 
Anualmente........................... 6 
Esporadicamente................... 7 
Nunca................................... 8 
 
Não se aplica....................... 97 
NS....................................... 98 
NR....................................... 99 

Como o(a) Sr(a) se 
sente em relação ao 
seu contato com 
(nome)? 
 
Muito satisfeito(a)......... 1 
Satisfeito(a).................. 2 
Pouco ou nada 
satisfeito(a)................... 3 
 
Não se aplica............. 97 
NS............................. 98 
NR............................. 99 

 
Condição de atividade Residência Contato 

Satisfação com 
contato 

1 │___│___│ │___│ │___│___│ │___│ 
2 │___│___│ │___│ │___│___│ │___│ 
3 │___│___│ │___│ │___│___│ │___│ 
4 │___│___│ │___│ │___│___│ │___│ 
5 │___│___│ │___│ │___│___│ │___│ 
6 │___│___│ │___│ │___│___│ │___│ 

FILHOS QUE NÃO MORAM NA CASA 

 23 24 25 26 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Agora diga-me se (Nome) lhe 
oferece algum tipo de ajuda? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 
Com dinheiro................................... 1 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)....................... 2 
Com tarefas domésticas (limpeza da 
casa, cuidado com roupas, etc)...... 3 
Com o cuidado pessoal do(a) 
idoso(a)........................................ 4 
Dando coisas (comida, roupas, 
etc)............................................... 5 
Companhia.................................... 6 
Outro............................................ 7 

(especifique) 

Ouvindo problemas....................... 8 
NÃO(vá para Q.25)........................ 9 
 
Não se aplica................................ 97 
NS................................................ 98 
NR................................................ 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária........... 1 
Semanal...... 2 
Quinzenal.... 3 
Mensal......... 4 
Semestral.... 5 
Anual........... 6 
Esporádica... 7 
 
Não se 
aplica........... 97 
NS............... 98 
NR............... 99 
 

A 
FREQUÊNCIA 

EM CADA 
CASELA 

CORRESPON
DE A CADA 

TIPO DE 
AJUDA 

Agora diga-me se o(a) Sr(a) oferece 
algum tipo de ajuda para (nome)? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 
Com dinheiro......................................... 1 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)............................ 2 
Com tarefas domésticas (limpeza da casa, 
cuidado com roupas, etc)...................... 3 
Cuidando das crianças.......................... 4 
Dando coisas (comida, roupas, etc)...... 5 
Outro.................................................... 6 

(especifique) 
Ouvindo problemas............................... 7 
NÃO(vá para Q.27)............................... 8 
 
Não se aplica........................................ 97 
NS....................................................... 98 
NR....................................................... 99 

Essa ajuda 
é? 

 
Diária........... 1 
Semanal...... 2 
Quinzenal.... 3 
Mensal......... 4 
Semestral.... 5 
Anual........... 6 
Esporádica... 7 
 
Não se 
aplica........ 97 
NS............. 98 
NR............. 99 

 Ajuda recebida Frequência Ajuda Fornecida Frequência 
1 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
2 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
3 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
4 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
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5 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
6 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 

IRMÃOS E IRMÃS 

 27 28 29 30 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Agora quero perguntar sobre seus irmãos e 
irmãs que NÃO MORAM COM O SR(A). 
 
POR FAVOR DIGA-ME O NOME DOS SEUS 
IRMÃOS E IRMÃS QUE NÃO VIVEM COM O 
SR(A), COMEÇANDO PELO MAIS VELHO. 
 
Anote os nomes de todos os irmãos citados e que 
não moram com o idoso. 
 
Não tem irmãos fora do domicílio ou ja faleceram... 0 

(Vá para Q.38) 
Tem irmãos fora do domicílio................................. 1 
NS....................................................................... 98 
NR........................................................................ 99 

(Nome) é 
homem ou 
mulher? 
 
Homem........ 1 
Mulher......... 2 
 
Não se 
aplica........ 97 
NS............ 98 
NR............ 99 

Quantos anos 
completos tem 
(nome)? 
 
Anote a idade em 
anos completos. 
 
Menos de 1 
ano................ 000 
Não se 
aplica............. 997 
NS................. 998 
NR................. 999 

Atualmente (nome) 
....- anote somente 
uma resposta 
 
Vive em união livre... 1 
É casado(a)............. 2 
É viúvo(a)................. 3 
É divorciado(a)......... 4 
É separado(a).......... 5 
É solteiro(a)............. 6 
 
Não se aplica........... 97 
NS........................... 98 
NR........................... 99 

 Lista de nomes Sexo Idade Estado civil 
1  │___│ │___│___│ │___│ 
2  │___│ │___│___│ │___│ 
3  │___│ │___│___│ │___│ 
4  │___│ │___│___│ │___│ 
5  │___│ │___│___│ │___│ 
6  │___│ │___│___│ │___│ 
7  │___│ │___│___│ │___│ 
8  │___│ │___│___│ │___│ 
9  │___│ │___│___│ │___│ 
10  │___│ │___│___│ │___│ 

IRMÃOS E IRMÃS 

 31 32 33 

ú
m

e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Onde (nome) vive? 
 

Mesmo bairro............................. 1 
Outro bairro, mesma cidade....... 2 
Outra cidade, mesmo país.......... 3 
Outro país................................. 4 
 
Não se aplica........................... 97 
NS........................................... 98 
NR........................................... 99 

Com que frequência o(a) sr(a) vê ou 
fala com (nome)? 
 
Diariamente......................................... 1 
Semanalmente.................................... 2 
Quizenalmente.................................... 3 
Mensalmente...................................... 4 
Semestralmente.................................. 5 
Anualmente........................................ 6 
Esporadicamente............................... 7 
Nunca................................................ 8 
 
Não se aplica..................................... 97 
NS.................................................... 98 
NR..................................................... 99 

Como o(a) Sr(a) se sente em 
relação ao seu contato com 
(nome)? 
 
Muito satisfeito(a).......................... 1 
Satisfeito(a)................................... 2 
Pouco ou nada satisfeito(a)........... 3 
 
Não se aplica................................ 97 
NS................................................ 98 
NR................................................. 99 

 Residência Contato Satisfação com contato 
1 │___│ │___│___│ │___│ 
2 │___│ │___│___│ │___│ 
3 │___│ │___│___│ │___│ 
4 │___│ │___│___│ │___│ 
5 │___│ │___│___│ │___│ 
6 │___│ │___│___│ │___│ 
7 │___│ │___│___│ │___│ 
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IRMÃOS E IRMÃS 

 34 35 36 37 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Agora diga-me se (nome) lhe 
oferece algum tipo de ajuda? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 
Com dinheiro................................... 1 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)....................... 2 
Com tarefas domésticas (limpeza da 
casa, cuidado com roupas, etc)...... 3 
Com o cuidado pessoal do(a) 
idoso(a)......................................... 4 
Dando coisas (comida, roupas, 
etc)............................................... 5 
Companhia.................................... 6 
Outro............................................ 7 

(especifique) 
Ouvindo problemas....................... 8 
NÃO(vá para Q.36)........................ 9 
 
Não se aplica................................ 97 
NS................................................ 98 
NR................................................ 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária............. 1 
Semanal......... 2 
Quinzenal....... 3 
Mensal........... 4 
Semestral....... 5 
Anual.............. 6 
Esporádica..... 7 
 
Não se 
aplica........... 97 
NS............... 98 
NR............... 99 
 

A 
FREQUÊNCIA 

EM CADA 
CASELA 

CORRESPON
DE A CADA 

TIPO DE 
AJUDA 

Agora diga-me se o(a) Sr(a) oferece 
algum tipo de ajuda para (nome)? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 
Com dinheiro........................................ 1 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)............................ 2 
Com tarefas domésticas (limpeza da casa, 
cuidado com roupas, etc)...................... 3 
Com o cuidado pessoal do(a) idoso(a).. 4 
Dando coisas (comida, roupas, etc)...... 5 
Companhia........................................... 6 
Outro................................................... 7 

(especifique) 
Ouvindo problemas.............................. 8 
NÃO(vá para Q.38)............................... 9 
 
Não se aplica....................................... 97 
NS....................................................... 98 
NR........................................................ 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária........... 1 
Semanal...... 2 
Quinzenal.... 3 
Mensal......... 4 
Semestral.... 5 
Anual........... 6 
Esporádica... 7 
 
Não se 
aplica........ 97 
NS............ 98 
NR............ 99 

 Ajuda recebida Frequência Ajuda Fornecida Frequência 
1 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
2 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
3 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
4 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
5 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
6 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
7 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 

OUTROS FAMILIARES E AMIGOS 

 38 39 40 41 42 43 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Existe algum outro 
familiar ou amigo do 
qual o(a) Sr(a) recebe 
ou fornece ajuda e 
que NÃO MORA 
NESSA CASA? 
 
Sim.......................... 1 
Poderia me dizer os 
nomes dessas 
pessoas 
Não(Vá para Q.48).. 2 
NS........................... 98 
NR........................... 99 
 
Anote os nomes de todos 
os familiares e amigos 
citados e que não moram 
com o idoso. 

Qual é o 
parentesco de 
(nome) com o(a) 
Sr(a)? 
 
Pais.................. 1 
Sogros.............. 2 
Genro/Nora....... 3 
Neto................. 4 
Sobrinho(a)....... 5 
Outro familiar.... 6 
Não familiar....... 7 
 
Não se aplica.... 97 
NS.................... 98 
NR.................... 99 

(Nome) é 
homem ou 
mulher? 
 
Homem.... 1 
Mulher...... 2 
 
Não se 
aplica...... 97 
NS.......... 98 
NR.......... 99 

Onde (nome) 
vive? 

 
Mesmo bairro..... 1 
Outro bairro, 
mesma cidade.... 2 
Outra cidade, 
mesmo país....... 3 
Outro país.......... 4 
 
Não se aplica..... 97 
NS.................... 98 
NR.................... 99 

Com que 
frequência o(a) 
Sr(a) vê ou fala 
com (nome)? 
 
Diariamente.......... 1 
Semanalmente..... 2 
Quizenalmente..... 3 
Mensalmente....... 4 
Semestralmente... 5 
Anualmente.......... 6 
Esporadicamente.. 7 
 
Não se aplica...... 97 
NS...................... 98 
NR...................... 99 

Como o(a) Sr(a) 
se sente em 
relação ao seu 
contato com 
(nome)? 
 
Muito 
satisfeito(a)....... 1 
Satisfeito(a)...... 2 
Pouco ou nada 
satisfeito(a)....... 3 
 
Não se aplica.... 97 
NS.................... 98 
NR.................... 99 
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 Lista de nomes Parentesco Sexo Residência Contato Satisfação com contato 

1  │___│___│ │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
2  │___│___│ │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
3  │___│___│ │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
4  │___│___│ │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
5  │___│___│ │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
6  │___│___│ │___│ │___│ │___│___│ │___│ 
       

OUTROS FAMILIARES E AMIGOS 

 44 45 46 47 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
 

Agora diga-me se (nome) lhe oferece 
algum tipo de ajuda? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 

Com dinheiro...................................... 1 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc).......................... 2 
Com tarefas domésticas (limpeza da 
casa, cuidado com roupas, etc).......... 3 
Com o cuidado pessoal do(a) 
idoso(a)............................................. 4 
Dando coisas (comida, roupas, etc).... 5 
Companhia......................................... 6 
Outro.................................................7 

(especifique) 

Ouvindo problemas............................ 8 
NÃO(vá para Q.46).................................... 9 
Não se aplica.................................... 97 
NS.................................................... 98 
NR..................................................... 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária.............. 1 
Semanal......... 2 
Quinzenal....... 3 
Mensal........... 4 
Semestral....... 5 
Anual.............. 6 
Esporádica..... 7 
Não se 
aplica.......... 97 
NS............... 98 
NR............... 99 

A 
FREQUÊNCIA 

EM CADA 
CASELA 

CORRESPON
DE A CADA 

TIPO DE 
AJUDA 

Agora diga-me se o(a) Sr(a) oferece 
algum tipo de ajuda para (nome)? 
(se sim, leia cada uma das opções e 
anote até 3 códigos) 
 
SIM 

Com dinheiro.......................................... 1 
Com tarefas fora de casa (transporte, 
compras, banco, etc)............................ 2 
Com tarefas domésticas (limpeza da 
casa, cuidado com roupas, etc)............. 3 
Com o cuidado pessoal do(a) idoso(a)... 4 
Dando coisas (comida, roupas, etc)...... 5 
Companhia........................................... 6 
Outro................................................... 7 

(especifique) 

Ouvindo problemas................................ 8 
NÃO(vá para Q.48)....................................... 9 
Não se aplica....................................... 97 
NS....................................................... 98 
NR...................................................... 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária.............. 1 
Semanal......... 2 
Quinzenal....... 3 
Mensal........... 4 
Semestral....... 5 
Anual.............. 6 
Esporádica..... 7 
 
Não se 
aplica............ 97 
NS................. 98 
NR................. 99 

 Ajuda recebida Frequência Ajuda Fornecida Frequência 
1 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
2 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
3 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
4 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
5 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
6 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
7 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
8 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
9 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
10 │___│___│___│ │__│__│__│ │___│___│___│ │__│__│__│ 
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PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E TRANSFERÊNCIAS 

 53 54 55 

N
ú

m
e
ro
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e
 r

e
g
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Durante os últimos 12 meses, o(a) Sr(a) recebeu 
assistência de algum tipo de instituição ou 
organização que apóia os idosos em sua 
comunidade? 
(se sim, anote todos os códigos correspondentes) 
 
SIM 
Serviço social..................................................... 1 
Centro de convivência de idosos......................... 2 
Ajuda nos cuidados da casa (excetuando-se 
programas de Assistência Domiciliar à Saúde)..... 3 
Igreja, templo ou outra instituição religiosa........... 4 
Pastoral da saúde/idoso..................................... 5 
Outro.................................................................. 6 

(especifique) 
NÃO (vá para Q.56)............................................ 7 
NS..................................................................... 98 
NR..................................................................... 99 

Que tipo de ajuda o(a) Sr(a) recebe? 
 
(relaciona a ajuda com a instituição citada) 

 
Dinheiro..................................................... 1 
Comida...................................................... 2 
Roupa....................................................... 3 
Ajuda nas tarefas da casa.......................... 4 
Ajuda com cuidado pessoal...................... 5 
Transporte................................................. 6 
Lazer/diversão........................................... 7 
Companhia................................................ 8 
Outro......................................................... 9 

(especifique) 
 
Não se aplica........................................... 97 
NS........................................................... 98 
NR............................................................ 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária............ 1 
Semanal....... 2 
Quinzenal...... 3 
Mensal.......... 4 
Semestral...... 5 
Anual............ 6 
Esporádica.... 7 
 
Não se 
aplica............ 97 
NS................ 98 
NR................ 99 

 Ajuda recebida Tipo de ajuda Frequência 
1  

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

    
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E TRANSFERÊNCIAS 

 56 57 58 

N
ú

m
e
ro

 d
e
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e
g
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Durante os últimos 12 meses, o(a) Sr(a) prestou 
algum serviço de forma voluntária ou gratuita 
para alguma organização da sua comunidade? 
(se sim, anote todos os códigos correspondentes) 
 
SIM 
Serviço social......................................................... 1 
Centro de convivência de idosos........................... 2 
Creche ou Centro Infantil..................................... 3 
Colégio ou Universidade...................................... 4 
Posto de Saúde..................................................... 5 
Igreja, templo ou outra instituição religiosa........... 6 
Hospital.............................................................. 7 
Pastoral da saúde/idoso..................................... 8 
Outro.................................................................. 9 

(especifique) 
NÃO (termine o questionário)............................ 10 
NS..................................................................... 98 
NR..................................................................... 99 

Que tipo de ajuda o(a) Sr(a) dá às 
organizações ou entidades da sua 
comunidade? 

(anote até 3 códigos) 
 
Dinheiro..................................................... 1 
Comida..................................................... 2 
Roupa....................................................... 3 
Administração do programa....................... 4 
Transporte................................................. 5 
Ajuda com ensino...................................... 6 
Ajuda nas oficinas..................................... 7 
Lazer/diversão........................................... 8 
Companhia............................................... 9 
Outro........................................................ 10 

(especifique) 
 
Não se aplica............................................ 97 
NS............................................................ 98 
NR............................................................ 99 

Essa ajuda é? 
 

Diária............. 1 
Semanal........ 2 
Quinzenal...... 3 
Mensal.......... 4 
Semestral...... 5 
Anual............. 6 
Esporádica.... 7 
 
Não se 
aplica............ 97 
NS................. 98 
NR................. 99 

 Ajuda fornecida Tipo de ajuda Frequência 
1  
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Anexo C – Mapa Mínimo de Relações do idoso (MMRI) 
 

PERGUNTAS A SEREM FORMULADAS PARA REGISTRO NO MMRI 
 

1) Quais as pessoas que o(a) visitam pelo menos uma vez por semana (frequentemente)? 
 
1.1) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que o visitam pelo menos 
uma vez por mês (pouco frequentemente)? 
 
1.2) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que o visitam pelo menos 
uma vez por ano (pouco frequentemente)? 
 
2) Com quem o(a) Sr(a) pode contar, se desejar ou precisar, para lhe fazer companhia pelo 
menos uma vez por semana (frequentemente)? 
 
2.1) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que lhe fazem companhia 
pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)? 
 
2.2) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que lhe fazem companhia 
pelo menos uma vez por ano (pouco frequentemente)? 
 
3) A quem o(a) Sr(a) recorre ou recorreria se precisar de ajuda para cuidar das coisas da casa, 
como, por exemplo, arrumar, limpar, cozinhar, ou fazer compras, pelo menos uma vez por 
semana (frequentemente)? 
 
3.1) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem o(a) Sr(a) recorre 
ou recorreria se precisar de ajuda para cuidar das coisas da casa, como, por exemplo, arrumar, 
limpar, cozinhar, ou fazer compras, pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)? 
 
3.2) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem o(a) Sr(a) recorre 
ou recorreria se precisar de ajuda para cuidar das coisas da casa, como, por exemplo, arrumar, 
limpar, cozinhar, ou fazer compras, pelo menos uma vez por ano (pouco frequentemente)? 
 
4) A quem o(a) Sr(a) recorre ou recorreria se precisar de ajuda para cuidados pessoais, como, 
por exemplo, trocar de roupa, tomar banho, comer, se levantar ou se deitar, pelo menos uma 
vez por semana (frequentemente)? 
 
4.1) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem o(a) Sr(a) recorre 
ou recorreria se precisar de ajuda para cuidados pessoais, como, por exemplo, trocar de roupa, 
tomar banho, comer, se levantar ou se deitar, pelo menos uma vez por mês (pouco 
frequentemente)? 
 
4.2) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem o(a) Sr(a) recorre 
ou recorreria se precisar de ajuda para cuidados pessoais, como, por exemplo, trocar de roupa, 
tomar banho, comer, se levantar ou se deitar, pelo menos uma vez por ano (pouco 
frequentemente)? 
 
5) Quem ajuda ou ajudaria o(a) Sr(a) financeiramente se precisar de auxílio para pagar o 
aluguel da sua casa, pagar uma conta, comprar remédio, comida, etc., pelo menos uma vez 
por semana (frequentemente)? 
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5.1) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem o(a) Sr(a) recorre 
ou recorreria se precisar de auxílio para pagar o aluguel da sua casa, pagar uma conta, 
comprar remédio, comida, etc., pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)? 
 
5.2) Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem o(a) Sr(a) recorre 
ou recorreria se precisar de auxílio para pagar o aluguel da sua casa, pagar uma conta, 
comprar remédio, comida, etc., pelo menos uma vez por ano (pouco frequentemente)? 

 
 

ABREVIAÇÕES UTILIZADAS PARA O REGISTRO DAS RESPOSTAS 

Amigos, Sistemas de 
Saúde 

Família Comunidade 

 
● 

eo  –  esposo 
ea  –  esposa 
fa  –  filha 
fo  –  filho 
ia  –  irmã 
io  –  irmão 
na  –  neta 
no  –  neto 
o  –  outros 

cc – membros de centro de convivência 
cl  – membros de clubes de lazer ou 
serviço 
gr  – membros de grupos religiosos 
gt  – membros de grupos de terceira 
idade 
ed  – empregada doméstica 
ps  – prestadores de serviço 
vi  – vizinhos 
o  – outros  
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Anexo D – Variáveis indicadoras da síndrome da fragilidade 
 

I) PERDA DE PESO NÃO INTENCIONAL 
 
1- No último ano, o senhor (a) perdeu mais de 4,5 kg sem intenção (isto é, sem dieta ou 
exercício)? 
 Sim   Não    NS/NR 
 
II) SINTOMAS DEPRESSIVOS (CES-D) 
 
 «Agora eu vou ler algumas frases para você e você me diz se teve ou se sentiu durante 
última semana. Tem que me dizer se foi freqüente, ou se foi alguns dias, ou no inicio ou no fim 
da semana».  
« Para as respostas você deve me dizer de que maneira sentiu se nunca, se às vezes, se 
freqüentemente, se todo dia, se alguns dias, durante a última semana». 
Ler cada questão completamente incluindo todas as categorias de respostas. 

  Raramente 
ou nunca 
(menos 
que 1 dia) 

Poucas 
vezes  
(1-2 
dias) 

Ás 
vezes 
(3-4 
dias) 

Quase 
sempre 
ou 
sempre 
(5-7 
dias) 

7 Sinto que tudo que fiz foi muito custoso     

20 Eu me sinto desanimado     

 
II) NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) 

 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 

como parte do seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta 
fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz 
no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das 
suas atividades em casa ou no jardim. Para responder as questões lembre que: 
 
 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 
 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 
 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 
10 minutos contínuos de cada vez. 
 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 
em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 
prazer ou como forma de exercício? 
 
Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
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1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 
total você gastou caminhando por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 
10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 
ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 
na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 
que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR 
NÃO INCLUA CAMINHADA) 
 
Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 
contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 
10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 
rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 
cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO 
sua respiração ou batimentos do coração. 
 
Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, 
na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado 
estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, 
sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em 
ônibus, trem, metrô ou carro. 
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
 
______horas ____minutos 
 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
 
______horas ____minutos 
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II) FORÇA DE PREENSÃO PALMAR 
 
1ª Tentativa:___________ 
2ª Tentativa:___________    
3ª Tentativa:___________ 
 
II) VELOCIDADE DA MARCHA 
 
Tempo:_________s 
 
 FENÓTIPO DE FRAGILIDADE 
 
 

 NEGATIVO POSITIVO 

1) Perda de peso 
não intencional 

 menor que 4,5 kg  maior que 4,5 kg 

2) Fadiga auto-
relatada 

 não  sim 

3) Velocidade  da 
marcha 

_________ __________ 

4) Força de 
preensão 

não  sim 

5) Baixo nível de 
atividade física 
(IPAQ curto) 

_________ __________ 

 
TOTAL 

 
 NÃO FRÁGIL    
 PRÉ-FRÁGIL 
FRÁGIL 
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Anexo E – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes 
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Apêndice A – Questionário de avaliação geral 
 

I) IDENTIFICAÇÃO                                                               
ENTREVISTADOR 
Identificação do Entrevistador (No.)     Data da entrevista:  

 
         

    2 0       

                 Ano      Mês      Dia 
PARTICIPANTE 
Identificação do participante(No.)    
   
 
ADMINISTRATIVO  
(Não escrever nada no espaço sombreado;reservado ao verificador-coordenador 
Entrevista completa  □ sim  □ não 
Identificação do entrevistador (No.)  
        
Código do questionário     □ sim  □ não 
Identificação do revisor (nº)  
Data da realização da entrevista  Hora que iniciou         Hora que terminou 

                     
Ano             Mês    Dia                  H(24h)  Min.    H(24h)  Min. 
Assinou consentimento  □ sim □ não 
 
II) INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Identificação do participante (No.)     
 

Nome completo  

Endereço completo  

No. do telefone  

          
Pessoa de contato: 

Relação com o participante  

Nome completo  

No. do telefone  

 
III) DADOS DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS  

1 Data de nascimento do participante 
 
 

Ano                Mês      Dia 

        

2 
Idade do participante 
 

 
 

   

3 
Sexo do participante (colocar sem perguntar) 
 

□ Homem 
□ Mulher 

4 Qual é o seu estado civil? 

□ Solteiro (a) 
□ Casado ou vive com cônguje 
□ Viúvo (a) 
□ Separado/divorciado 
□ Religioso 
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5 Qual sua renda mensal? 

□ Nenhum 
□ Menos que 1 salário 
□ 1 a 3 salários 
□ 4 a 5 salários 
□ Mais de 5 salários 

6 
Quantos anos o senhor(a) estudou? 
 

 

7 O senhor(a) sabe ler e escrever? 

□ Não, nem sei ler nem escrever 
□ Entendo o que leio mas não sei 
escrever 
□ Sim, sei ler e escrever 

8 Qual o seu nível de escolaridade? 

□ < 1 ano 
□ 1-4 anos 
□ 5-8 anos  
□ 9-12 anos  
□ >12 anos 

 
IV) DOENÇAS CRÔNICAS 
“Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua saúde” 

1 
O senhor(a) diria que sua saúde é excelente, muito 
boa, boa, mais ou menos, ou ruim? 

□ Excelente 
□ muito boa 
□ Boa 
□ mais ou menos (passável) 
□ Ruim 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

2 

Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
tem pressão alta ou sofre de hipertensão? 

Se uma outra pessoa responder pelo participante, 
referir de quem é a resposta. 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

3 
Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofre de diabetes, ou tem um nível elevado de 
açúcar no sangue? 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

4 
Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofre de câncer ou de um tumor maligno, ou de um 
câncer na pele? 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

5 
Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofre de alguma doença pulmonar crônica, como 
bronquite crônica, enfisema ou asma? 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

6 

Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
teve um ataque cardíaco, doença coronária, sofre de 
angina, de insuficiência cardíaca ou outros 
problemas cardíacos? 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

7 
Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofreu de embolia cerebral, de acidente vascular 
cerebral (AVC), de um ataque ou trombose? 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 
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8 
Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofre de reumatismo, de artrite ou artrose? 
 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

9 
Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofre de depressão? 
 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

10 

Algum médico ou enfermeiro disse que o senhor(a) 
sofre de alguma doença? (não mencionar nenhuma) 
Qual :_________ 
 

□ Sim 
□ Não 
□ Não sei 
□ Não tenho resposta 

 
V) COMPORTAMENTO DE SAÚDE/ESTILO DE VIDA 

 
1 Atualmente o senhor(a) fuma? □ Não  

□ Sim, ocasionalmente 
□ Sim, regularmente 
□ Não tenho resposta 

2 Atualmente o senhor(a) ingere bebida 
alcoólica? 

□ Não  
□ Sim, ocasionalmente 
□ Sim, regularmente 
□ Não tenho resposta 

3 O senhor(a) praticou algumas atividade física 
durante esses últimos 3 meses?  

□ Não  
□ Sim 
□ Não tenho resposta 

 
VI) MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 
1 Peso  

 
Kg    

2 Altura 
 

m    

3 IMC  
 

Kg/m2    
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TÍTULO DA PESQUISA: APOIO SOCIAL E SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM 

IDOSOS RESIDENTES NA COMUNIDADE 

PESQUISADORES: Fabienne Louise J. S. Amaral   

  Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel 

 

       

NOME DO PARTICIPANTE: 

______________________________________________________________________ 

Este termo de consentimento livre e esclarecido poderá conter palavras que o senhor(a) 

não entende. Peça a uma pessoa da equipe de estudo para explicar qualquer palavra 

ou informação que o senhor(a) não tenha entendido claramente. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

O senhor(a) está sendo convidado a participar de um estudo de caráter 

transversal. O objetivo desse estudo é analisar a associação entre o apoio social e a 

síndrome da fragilidade em populações idosas residentes na comunidade. 

 

DESENHO DO ESTUDO 

A população selecionada para participar das atividades será composta por 

idosos de ambos os sexos, com idade acima de 65 anos, residente na comunidade na 

cidade de Natal/RN. 

 

PROCEDIMENTOS 

Se o senhor(a) concordar em participar do estudo, será submetido a uma 

avaliação utilizando alguns questionários. Nestes, o senhor(a) responderá informações 

acerca de fatores sociodemográficos, econômicos, estado de saúde, nível cognitivo, 

apoio social e fragilidade. Após, serão realizadas medidas da massa corporal, da altura, 

da força manual e da velocidade da caminhada. 
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CUSTOS 

 Todos os serviços profissionais exigidos como parte deste estudo serão 

gratuitos.  

 

CONFIDENCIALIDADE 

Sua identidade será preservada em todas as situações que envolvam discussão, 

apresentação e/ou publicação dos resultados da pesquisa. Somente suas iniciais 

identificarão as informações coletadas sobre o senhor(a). Os registros que identificam o 

senhor(a) e este termo de consentimento poderão ser inspecionados pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRN, além do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Não haverá qualquer forma de gratificação pela 

participação no estudo e os resultados obtidos a partir dele serão propriedade exclusiva 

dos pesquisadores, podendo ser divulgados de quaisquer formas (escrita e oral), a 

critério dos mesmos. 

 

PARTICIPAÇÃO/RETIRADA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 

Sua participação é voluntária. O senhor(a) é livre para aceitar participar deste 

estudo ou poderá retirar-se a qualquer momento. 

 

QUEM CONTACTAR EM CASO DE DÚVIDA 

Se o senhor(a) tiver alguma dúvida sobre este estudo ou algum problema 

relacionado à pesquisa, deverá entrar em contato com a investigadora do estudo, 

Fabienne Louise J. S. Amaral, R. José Firmino dos Santos, nº 76, Neópolis, CEP: 

59080-055, Natal/RN; telefone: (83) 8848-8396; e-mail: fabi.louise@gmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes no endereço Av. Nilo 

Peçanha, nº 620, Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59012-300; telefone: (84) 3342-5003. 

 

*Não assine nem date este formulário a menos que o senhor(a) tenha tido a 

oportunidade de esclarecer suas dúvidas e tenha recebido respostas satisfatórias a 

todas as suas perguntas. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

Li e entendi as informações acima. Perguntei e discuti os detalhes do estudo com uma 

pessoa da equipe de pesquisa. Concordo em participar deste estudo baseado nas 

informações fornecidas. Entendo que receberei uma cópia assinada e datada deste 

termo de consentimento. 

Participante da pesquisa: 

Nome:_________________________________________________________________           

Data:____/____/____ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável: 

Nome: Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel 

Endereço: Centro de Ciências da Saúde – Departamento de Fisioterapia 

Av. Senador Salgado Filho, nº 300, Campus Universitário, CEP: 59078-970, Natal-RN, 

2ª andar. 

Telefone: 3342-2000 

E-mail: alvarohuab@ig.com.br 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes: 

Av. Nilo Peçanha, nº 620, Petrópolis, CEP: 59012-300, Natal-RN, telefone: 3342-5003. 


