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RESUMO 
 
 
Objetivou-se avaliar a fragilidade em idosos atendidos na atenção primária à saúde. 
Estudo com abordagem quantitativa, descritivo e delineamento transversal, realizada 
em duas Unidades de Saúde da Família no bairro de Felipe Camarão, distrito 
sanitário oeste, Rio Grande do Norte. A amostra foi composta por 203 idosos que 
utilizaram os serviços das Unidades durante os meses de abril a julho de 2014. Os 
dados foram coletados, no primeiro momento, através do instrumento contendo 
informações sociodemográficas e de saúde. Em seguida foi aplicada a Escala de 
Fragilidade de Edmonton para identificar o grau de fragilidade nos idosos. Os dados 
obtidos foram analisados em um programa estatístico. As variáveis categóricas 
foram descritas por frequência absoluta e relativa. Na abordagem inferencial foram 
utilizados os testes Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher, considerando as 
variáveis estatisticamente significativas, que são àquelas com valores p< 0,05. As 
intervenções de enfermagem foram indicadas a partir da necessidade de cada 
domínio da escala e retiradas de um protocolo composto por 26 intervenções, com 
base na Classificação das Intervenções de Enfermagem. O estudo seguiu os 
princípios  legais que regem a pesquisa científica com seres humanos, sendo 
realizada mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, pelo N° 562.327 e CAAE: 25573313.9.0000.5537, 
conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foi predominante 
o sexo feminino (73,40%), faixa etária de 60 a 69 anos (60,59%), escolaridade de 1 
a 5 anos de estudo (49,26%), casado (46,80%), renda de até um salário mínino 
(60,10%), aposentados (77,34%), não participação em grupo de suporte social 
(70,94%), hipertensão (67%), hábitos tabagistas (53,20%), obesidade (47,29%). Em 
relação ao grau de fragilidade obteve-se como resultado: não apresenta fragilidade 
(40,89%), aparentemente vulnerável (22,17%), fragilidade leve (22,17%), fragilidade 
moderada (9,85%) e fragilidade severa (4,93%). A fragilidade foi associada à baixa 
escolaridade (0,013),  estado conjugal (0,008), doenças do coração (0,016), diabetes 
mellitus (0,043), osteoporose (<0,001), doenças respiratórias (0,011), infecção 
urinária (0,012), depressão (<0,001) e queda (0,010). As intervenções indicadas 
foram em relação a oito domínios da escala como: o treinamento de memória; 
educação para saúde; assistência no autocuidado: atividades essenciais de vida 
diária; ensino: medicamentos prescritos; aconselhamento nutricional; controle do 
humor; exercício para musculatura pélvica; promoção do exercício. Assim, a 
fragilidade pode está associada com problemas de saúde, levando às 
incapacidades, perda da autonomia e dependência funcional. Acredita-se que as 
intervenções de enfermagem podem prevenir e promover a saúde de modo a 
retardar o aparecimento da fragilidade.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem geriátrica. Idoso fragilizado. Cuidados de 
Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to evaluate the fragility and indicate nursing interventions for 

elderly. This is a study with a quantitative aproach, descriptive and cross-sectional, 

carried out in two Family Health Units in Felipe Camarão’s neighborhood, West 

health district of Natal. The sample consisted of 203 elderly people which used the 

services of the units during April 2014 to July 2014 months. Firstly, the data were 

collected through an instrument that contains a sociodemographic and health 

information. Then, Edmonton Frail Scale was aplied in order to identificate the 

degree of frailty in elderly people. The obtained data were analyzed in a statistical 

software. Categorical variables were described by absolute and relative frequency. In 

the inferential approach the Chi-square and Fisher tests were used, considering the 

statistically significant variables those with p values <0.05. The nursing interventions 

were indicated based on the need of each field of scale and taken from a protocol 

composed of 26 interventions, based on the Classification of Nursing Interventions. 

The study followed the legal principles that governs the scientific research on human 

beings, being held with the approval of the Ethics Committee of Federal University of 

Rio Grande do Norte (UFRN), at No. 562 327 and CAAE: 25573313.9.0000.5537 in 

accordance with Resolution  466/2012 of the National Health Council. The highest 

prevalence was female gender (73.40%), aged 60-69 years (60.59%), education 1-5 

years of schooling (49.26 %), married (46.80%), income up to one minimum salary 

(60.10%), retired (77.34%), non-participation in social support group (70.94%), 

hypertension (67% ), smoking habits (53.20%), obesity (47.29%). Regarding to 

fragility degree, the following result was obtained: does not show weakness 

(40.89%), apparently vulnerable (22.17%), mild weakness (22.17%), moderate 

weakness (9.85%) and severe weakness (4.93%). The weakness was associated 

with lower education (0.013), marital status (0.008), heart disease (0.016), diabetes 

mellitus (0.043), osteoporosis (<0.001), respiratory diseases (0,011), urinary infection 

(0.012), depression (<0.001) and fall (0.010). The indicated interventions were 

related to eight fields of scale: the memory training; health education; assistance in 

self-care: essential activities of daily living; education: prescription drugs; nutritional 

counseling; mood control; exercise for pelvic muscles; exercise promotion. Thus, the 

weakness can be associated with health problems, leading to disability, loss of 

autonomy and functional dependence. It is believed that the nursing interventions 

can prevent and promote health in order to delay the onset of brittleness. 

 

DESCRIPTORS: Geriatric Nursing. Frail Elderly. Nursing Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo teve por objeto avaliar a fragilidade e indicar as intervenções de 

enfermagem para idosos com risco de fragilidade de modo a manter sua autonomia 

e independência. Assim, torna-se importante contextualizar envelhecimento, 

capacidade funcional, fragilidade, a política nacional de saúde da pessoa idosa 

(PNSPI) e intervenções de enfermagem.  

O envelhecimento é um processo contínuo, crescente, acelerado e 

irreversível. No indivíduo, esse fenômeno progressivo desencadeia o declínio 

orgânico, como, também, afeta os aspectos culturais, sociais e emocionais (CIOSAK 

et al., 2011). Fatores como aumento da expectativa de vida, mudanças nas 

tendências demográficas e epidemiológicas fazem com quer seja um desafio para as 

políticas de saúde responder as necessidades da população idosa (BRASIL, 2006; 

MAIA, 2010). O conceito de envelhecimento abrange diferentes aspectos como: 

cronológico, biológico, psicológico e social.  

O primeiro mensura a passagem do tempo transcorrido em dias, meses e 

anos desde o nascimento, é um dos meios mais utilizados e simples para se obter 

informação sobre uma pessoa, como por exemplo a idade (CIOSAK et al., 2011). 

Em relação à idade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso 

é um indivíduo que possui idade maior de 65 anos nos países desenvolvidos e 60 

anos nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2003).  

O envelhecimento biológico é um processo que se inicia no nascimento e 

termina com a morte do indivíduo, induzido pelas alterações progressivas nas 

células, tecidos e órgãos (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010). Entretanto, o desgaste 

biofuncional surge no final da terceira década com as primeiras alterações funcionais 

e estruturais e, a partir da quarta, existe uma perda de 1% da função/ano, nos 

diferentes sistemas orgânicos (CIOSAK et al., 2011). 

O terceiro aspecto está relacionado com o declínio da capacidade de 

percepção, aprendizagem e memória, ou seja, diminuição das habilidades cognitivas 

(MORAES; MORAES; LIMA, 2010).  

Já o ultimo, envelhecimento social, é caracterizado pela diminuição ou 

ausência de hábitos e papeis sociais desempenhados pelo indivíduo em sua cultura 
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e em seu grupo social. Como é o caso da pessoa que se aposenta e torna-se idosa 

diante da sociedade, pois deixou de ser economicamente ativa (SANTOS, 2010). 

Os estilos de vida adotados ou impostos pelas circunstâncias ao longo da 

existência influenciam o modo de envelhecer, resultando na qualidade de vida, no 

número de doenças, no nível de autocuidado, na funcionalidade física e mental 

levando a implicações na família, comunidade e no sistema de saúde (NERI, 2013). 

Por essas alterações no modo de envelhecer é importante que os idosos 

sejam estimulados para realizar suas ações de forma independente e autônoma. O 

desempenho dessas ações é o que caracteriza a capacidade funcional, que pode 

ser avaliada pelas escalas de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) e de 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) (VERAS, 2012). 

As ABVD são as tarefas que uma pessoa precisa realizar para cuidar de 

si, e inclui as seguintes ações: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, andar, comer, 

passar da cama para a cadeira, mover-se na cama e ter continências urinária e 

fecal. Já as AIVD são as habilidades para administrar o ambiente em que vive como: 

preparar refeições, fazer tarefas domésticas, lavar roupas, manusear dinheiro, usar 

o telefone, tomar medicações, fazer compras e utilizar os meios de transporte 

(FHON, 2012).  

As doenças crônicas influenciam fortemente a capacidade funcional do 

idoso, como as sequelas de acidente vascular encefálico (AVE), fraturas e quedas 

ligada a osteoporose, amputações e cegueira provocadas pelo diabetes mellitus 

(DM), dependência determinada pelas demências, entre outras (ARGENTA, 2012).  

Assim, diante da prevalência das doenças crônicas e das incapacidades 

funcionais, justificadas pela dificuldade de realizar as ABVD e AIVD, juntamente com 

o processo natural de envelhecimento, a pessoa idosa possui um maior risco para 

desenvolver a condição de fragilidade. 

A fragilidade é uma síndrome constituída por um fenótipo. Os indivíduos 

que a possuem apresentam três ou mais dessas características: 1) perda de peso 

não intencional (5kg no último ano); 2) autorrelato de fadiga; 3) força de preensão 

reduzida; 4) diminuição da velocidade da marcha e 5) atividade física reduzida 

(FRIED, 2001). 

A idade avançada, o sexo feminino, o baixo nível educacional, a baixa 

renda e presença de comorbidades, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 
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dislipidemia e doenças cardiovasculares são uns dos principais fatores de risco para 

a fragilidade (STORTI et al., 2013). O sedentarismo e a polifamácia, justificado pelo 

aumento das doenças crônicas e complicações na saúde, também são fatores 

agravantes (LENARDT et al., 2013). Todos esses agravantes representam um alto 

risco para quedas, hospitalização, incapacidades, institucionalização, dependência e 

morte para os idosos quando não são assistidos precocemente (BORGES; SILVA; 

CLARES et al., 2013).  

Atualmente, o conceito de fragilidade foi acrescido por outros estudos, 

como sendo uma Síndrome Multidimensional que abrange os aspectos biológicos, 

físicos, cognitivos e sociais (BERGMAN, 2004), pois a fragilidade não é um fato 

isolado e nem desenvolvido em um único momento, mas cumulativo diante dos 

fatores internos e externos do indivíduo durante toda uma vida.    

Dessa forma para facilitar a avaliação de fragilidade e contemplar todos 

os aspectos no idoso, os pesquisadores canadenses criaram uma Escala de 

Fragilidade que avalia nove domínios no idoso: cognição; estado geral de saúde; 

independência funcional; suporte social; uso de medicamento; nutrição; humor; 

continência e desempenho funcional. Diferentes graus de fragilidade são 

identificados por meio da aplicabilidade da escala como: não apresenta fragilidade, 

aparentemente vulnerável ou risco para fragilidade, fragilidade leve, fragilidade 

moderada e fragilidade severa (ROLFSON et al., 2006). 

Diante disso, a Síndrome da Fragilidade no idoso é um dos termos 

utilizados para alertar sobre desfechos negativos na saúde e perda da 

funcionalidade (CALDAS et al., 2013). Ela é usada por profissionais da gerontologia 

e geriatria como um dos indicadores para dependência de cuidados.  

Assim, com base no envelhecimento populacional e nos seus desafios, 

percebe-se que as Políticas Públicas de Saúde estabeleceram como uma de suas 

prioridades as ações de promoção da saúde para prevenir o surgimento de doenças 

crônicas, incapacidades e fragilidades na população idosa. Uma das diretrizes da 

PNSPI é a promoção da saúde e do envelhecimento ativo e saudável (BRASIL, 

2006).  

De acordo com a Primeira Conferencia Internacional de Promoção da 

Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, em 1986, promoção da saúde é o 

processo que permite às pessoas controlar e melhorar sua saúde por meio da 
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capacitação da comunidade, melhorando a qualidade de vida e a saúde (BRASIL, 

2002).  

Já o envelhecimento ativo é um processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com os objetivos de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas e aumentar a 

expectativa de uma vida saudável, inclusive para as que são frágeis, fisicamente 

incapacitadas e que precisam cuidados (OMS, 2005). 

Atuar na promoção da saúde objetivando-se o envelhecimento ativo exige 

reflexões sobre: a concepção de saúde; a gestão do processo de trabalho e a 

educação; o controle social; e principalmente, a formação e atuação dos 

profissionais de saúde (SILVA et al., 2009). 

Estes profissionais não devem focalizar seu atendimento somente nas 

doenças, mas, também, nos aspectos psicossociais do indivíduo. Assim, a utilização 

de ferramentas para avaliar e detectar o estado global de saúde se torna importante 

para elaborar estratégias intervencionistas para o idoso.  

Nesta perspectiva, acredita-se que as ações de promoção da saúde, junto 

ao idoso, família e comunidade, têm um papel essencial na prevenção da 

fragilidade. O idoso, em especial, necessita ser estimulado, orientado e apoiado 

pelos profissionais de saúde a manter uma vida independente, adaptando-se da 

melhor maneira as possíveis modificações ao longo da vida. As ações de 

intervenções contribuirão para uma melhor qualidade de vida, respeitando sempre 

os limites em que o processo de envelhecimento o expõe e fortalecendo suas 

potencialidades. 

O enfermeiro, membro da equipe multiprofissional, tem um papel 

importante por ter a possibilidade de acompanhar de forma integral o seu paciente. 

Assim, ele se mostra capaz de planejar cuidados a partir do diagnóstico de 

fragilidade e de intervir nas áreas que estão mais afetadas com a finalidade de 

aumentar sua capacidade de autocuidado, autonomia e independência por meio das 

intervenções de enfermagem (BESSA, 2012).  

As intervenções de enfermagem contemplam os aspectos fisiológicos e 

psicossociais do ser humano, com a finalidade de tratar, reabilitar, prevenir e 

promover a saúde. Para cada intervenção é apresentada uma série de atividades, 
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consideradas como ações específicas do enfermeiro, objetivando alcançar o 

resultado esperado (DOCHTERMAN, 2008). 

Diante disso, percebe-se a importância do enfermeiro realizar ações no 

âmbito preventivo, visando retardar a fragilidade nos idosos por meio de programas 

de intervenções. É importante, primeiramente que esse profissional realize uma 

avaliação sobre a condição de fragilidade ou o seu risco, de modo a compreender o 

melhor plano de intervenção e atividades para cada idoso.  

Nesse contexto, questiona-se: Qual o grau de fragilidade dos idosos a 

partir da aplicação da Escala de Fragilidade? Quais as intervenções de enfermagem 

indicadas para idosos para prevenir a fragilidade? 

O interesse em desenvolver uma pesquisa nessa temática é justificado 

pelo fato de ter estudado e atuado na área da gerontologia desde a graduação, 

finalizando o Curso com a elaboração da Monografia, “Idosas Frágeis as 

Necessidades Segundo Virgínia Henderson: contribuição para a enfermagem”, 

realizado em uma Instituição de Longa Permanência para Idoso. Neste estudo 

abordou-se a mesma temática, porém com o objetivo de avaliar a fragilidade e 

identificar as demandas de necessidades das idosas frágeis, segundo Virgínia 

Henderson (MACIEL, 2012).  

Outro fato é que de acordo com Bessa (2012), os estudos sobre 

intervenções de enfermagem para idosos com risco de apresentar fragilidade são 

ausentes no Brasil, tornando essa temática importante para desenvolver as 

pesquisas no âmbito desse contexto.  

No final sentiu-se a necessidade de fazer um estudo com uma maior 

amostra, indivíduos que vivem na comunidade e a indicação das intervenções de 

enfermagem, propondo-se a contribuir a prevenção da fragilidade nos idosos.  

Além disso, o Ministério da Saúde (MS) por meio de uma das diretrizes da 

PNSPI incentiva e apoia o desenvolvimento de estudos e pesquisas nessa área, 

tendo em vista a promoção da saúde, envelhecimento ativo e formação dos 

profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006), possibilitando a 

ampliação dessas pesquisas na área para melhorar a qualidade de vida da pessoa 

idosa e diminuir os gastos nos serviços de saúde.   
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Avaliar a fragilidade em idosos atendidos na atenção primária à saúde 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar o grau de Fragilidade a partir da aplicação da Escala de 

Fragilidade de Edmonton; 

Verificar a associação da fragilidade com as características 

sociodemográficas e de saúde; 

Indicar as intervenções de enfermagem para os idosos conforme o 

Protocolo de Intervenções. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura abordou os conceitos relacionados à fragilidade e 

as políticas de atenção para idosos nesse processo. Referências estas, que 

subsidiarão todo desenvolvimento deste estudo. 

 

3.1 SÍNDROME DA FRAGILIDADE 

 

A fragilidade é considerada como estado de maior vulnerabilidade aos 

fatores estressantes que resultam no declínio das reservas fisiológicas, 

desregulação neuroendócrina dos sistemas e agravos na saúde, limitando a 

capacidade de manter a homeostase do organismo (ALENCAR et al., 2013).  

Para a gerontologia e geriatria, a fragilidade representa maior 

suscetibilidade para os desfechos adversos como: queda, incapacidade, 

hospitalização, dependência, institucionalização, piora do quadro de doenças 

crônicas, recuperação lenta ou ausente, morte (MIGUEL et al., 2012).  

De acordo com Neri et al (2013), o sexo feminino, idade avançada, baixa 

renda, baixo nível educacional, não acessibilidade aos serviços de saúde e viver 

sozinho são alguns dos  fatores de risco para o desenvolvimento da fragilidade.  

Diante disso, essa temática tornou-se de grande abrangência da 

comunidade científica. As pesquisas sobre fragilidade foram iniciadas por 

pesquisadores dos Estados Unidos da América (EUA) e do Canadá. 

 O primeiro grupo, da Dra. Linda Fried, John Hopkins University, propôs 

critérios objetivos e apresentou a fragilidade com uma síndrome clínica na qual 

quatro fatores são associados com a síndrome e com a idade: sarcopenia, 

alterações imunológicas, alterações neuroendócrinas e o estado nutricional (COSTA; 

NERI, 2011). 

Estes fatores podem gerar uma diminuição da força muscular, redução do 

equilíbrio, baixa tolerância ao exercício, redução da velocidade da marcha, doenças 

inflamatórias, disfunção neuroendócrinas, aumento de peso ou com o tempo, 

diminuição do mesmo, pela redução da massa muscular (MORETTO et al., 2012).  

Esse grupo de pesquisadores americanos construiu um fenótipo que inclui 

cinco critérios para avaliar à fragilidade: 1) perda de peso não intencional (5kg no 
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último ano); 2) autorrelato de fadiga; 3) força de preensão reduzida; 4) diminuição da 

velocidade da marcha e 5) atividade física reduzida. O indivíduo é considerado frágil 

quando apresenta três ou mais dos critérios; pré-frágil com um ou dois critérios e 

não frágil sem nenhum critério (FRIED et al., 2001). 

 

Figura 1 – Síndrome Clínica da Fragilidade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

Já para o grupo canadense, da Canadian Iniciative on Frailty and Aging 

(CIF-A), a fragilidade é um Síndrome Multidimensional com aspectos biológico, 

psicológico e social decorrente ao longo da vida (BERGMAN et al., 2004).   

As pesquisas são realizadas por diferentes subgrupos: 1) história, 

conceitos e definições; 2) bases biológicas; 3) serviços de saúde; 4) bases sociais; 

5) prevalência; 6) história natural e fatores de risco; 7) impacto da fragilidade; 8) 

identificação; 9) prevenção e conduta terapêutica; 10) ambiente e tecnologia; 11) 

política social e de saúde (BERGMAN et al., 2004). Com a finalidade de ampliar o 

conhecimento sobre fragilidade em idosos, possibilitando a identificação da 

prevenção, promoção de saúde, tratamento e reabilitação na população idosa.  

Dessa forma para facilitar a avaliação de fragilidade pelos profissionais da 

saúde, os pesquisadores canadenses estudaram uma forma de detecção clínica 

Síndrome da Fragilidade 

Alterações 
Básicas 

Doenças 

Comorbidades 

↕ 

Declínio na 
função 

fisiológica e na 

Reserva 
funcional. 

Fenótipo 

Sintomas: 

Perda de peso; Fadiga; 
Força de preensão 

reduzida; Diminuição da 
velocidade da marcha e  
Atividade física reduzida. 

Sinais: 

Sarcopenia, Alterações 
imunológicas, Alterações 
neuroendócrinas e Estado 

nutricional alterado. 

Consequências 

Dependência, 
Institucionalização, 

Queda, Piora do quadro 
de doenças crônicas e 

doenças agudas, 
Hospitalização, 

Recuperação lenta ou 
ausente, Morte 
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operacional para fragilidade em idosos e elaboraram a Edmonton Frail Scale (EFS) 

(ROLFSON et al., 2006). 

No Brasil, houve a adaptadação cultural da EFS para o português, por 

meio de uma Tese da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, “ADAPTAÇÃO 

CULTURAL E VALIDAÇÃO DA EDMONTON FRAIL SCALE (EFS) – escala de 

avaliação de fragilidade em idosos” (FABRÍCIO-WEHBE, 2008; FABRÍCIO-WEHBE 

et al., 2009). 

A Escala de Fragilidade Edmonton (EFE) avalia nove domínios no 

indivíduo, Cognição; Estado Geral de Saúde; Independência Funcional; Suporte 

Social; Uso de Medicamento; Nutrição; Humor; Continência e Desempenho 

Funcional. Os escores para classificação são: 0-4 não apresenta fragilidade, 5-6 

aparentemente vulnerável, 7-8 fragilidade leve, 9-10 fragilidade moderada, 11 ou 

mais fragilidade severa. A pontuação máxima desta escala é 17, representando o 

grau mais elevado de fragilidade (FABRÍCIO-WEHBE, 2013). 

 

Figura 2 – Síndrome Multidimensional da Fragilidade.  

 

Fonte: Bergman et al (2004) apud Bessa (2012). 

 

Em relação às pesquisas no contexto brasileiro, O Estudo FIBRA 

(Fragilidade em Idosos Brasileiros) foi um dos pioneiros a estudar e a incentivar as 

pesquisas nessa temática no país. Teve como um dos objetivos descrever a 
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prevalência de fragilidade; a associação entre esta condição e variáveis 

socioeconômicas, demográficas, de saúde, de funcionalidade e psicossociais em 

idosos comunitários com 65 anos e mais (NERI, 2013).  

Esse estudo multicêntrico foi coordenado pela Universidade de Campinas 

(UNICAMP) e outras instituições associadas nas cidades; Belém-PA, Parnaíba-PI, 

Campina Grande-PB, Poços de Caldas-MG, Subdistrito de Ermelino Matarazzo em 

São Paulo-SP, Campinas e Ivoti-RS, tendo como base os critérios de mensuração 

de Fried e considerando a fragilidade como uma síndrome clínica (NERI, 2013).    

Diante desse cenário, a fragilidade é considerada como um problema 

para a saúde pública e um desafio para os profissionais. O enfermeiro, profissional 

de saúde que cuida integralmente do individuo, deve ser capaz de identificar, 

prevenir e tratar, diminuindo os índices de institucionalização, hospitalização e as 

taxas de morbimortalidade nessa parcela da população (LINCK; CROSSETTI, 

2011).  

O idoso frágil ou em risco necessita de uma maior demanda de cuidado, 

suporte familiar e social (LINCK; CROSSETTI, 2011).  O enfermeiro por meio de 

suas competências e habilidades é capaz de prevenir o desenvolvimento ou 

agravamento através do conhecimento dos sinais/sintomas da fragilidade e ações de 

intervenção, abrangendo aspectos biológico, psicológico e social.  

 

3.2 POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

 

As políticas públicas têm como objetivo atender as demandas sociais e as 

necessidades da população nas diferentes áreas. São ações e estratégias que 

visam dar respostas aos principais problemas que surgem da vida em sociedade 

(AGUIAR et al., 2011).  

Assim, com o crescimento da população idosa, as questões de saúde, 

sociais e econômicas passaram a ser desafiadoras para as políticas de saúde 

(PEREGRINO et al., 2012). O Estado e a sociedade civil começaram entender a 

necessidade do envelhecimento bem-sucedido e da exigência de programas que 

contemplem os campos da cidadania, da saúde, moradia, do trabalho e bem-estar, 

tendo como objetivo o respeito e a utilidade da pessoa idosa na sociedade, em 

família (CORREA; FRANÇA; HASHIMOTO, 2010).  
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Diante disso, a partir de 1994, o Brasil passou a dispor de uma política 

pública específica para o envelhecimento, Política Nacional do Idoso (PNI). Esta tem 

como meta assegurar os direitos dos idosos, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação na sociedade (BRASIL, 1994).  

A PNI coloca como competência a prestação de serviços na área de 

promoção e assistência social; atendimento ao idoso nos diversos níveis do SUS; 

atuação na área da educação; a garantia dos direitos na área de trabalho e 

previdência social; condições dignas de habitação e urbanismo; o cumprimento dos 

direitos das pessoas idosas; e a garantia do acesso à cultura, esporte e lazer 

(BRASIL, 1994). 

No Brasil, em dezembro de 1999, o Ministro da Saúde, considerando a 

necessidade do setor Saúde dispor de uma política relacionada à saúde do idoso 

aprovou a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) (BRASIL, 1999).  

A PNSI efetuou um maior detalhamento da PNI, ao mesmo tempo em que 

realizou sua fusão com a Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90, esta que tem como 

finalidade a promoção, proteção e recuperação da saúde; a organização e o 

funcionamento dos serviços. A PNSI aprimorou e ampliou os objetivos da PNI, 

estabelecendo diretrizes para nortear as ações relacionadas com o processo de 

envelhecimento e constituindo responsabilidades institucionais (AGUIAR et al., 

2011). 

Uma das questões essenciais da PNSI é a preservação da autonomia, 

integridade física e mental, pois um dos grandes problemas da população idosa é a 

evolução das doenças, comprometendo a sua capacidade funcional, isto é, a perda 

das habilidades físicas e mentais necessárias para a realização das ABVD e AIVD. 

Assim, o foco central dessa política é a promoção do envelhecimento saudável e a 

manutenção máxima da capacidade funcional do idoso (BRASIL, 1999). 

Em 2003 foi elaborado com intensa participação dos interessados pela 

causa dos direitos das pessoas idosas o Estatuto do Idoso, sintetizando em um só 

documento todas as conquistas dessa população. Este Estatuto foi um marco para 

as políticas interessadas e ampliou ainda mais os deveres do Estado, da sociedade 

e família com as pessoas idosas, responsabilizando-os desde os direitos 

fundamentais até o estabelecimento de penas para crimes cometidos contra esses 

indivíduos (BRASIL, 2003; PEREGRINO et al., 2012). 
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Mais recentemente, em 2006, o MS divulgou o Pacto pela Saúde, no qual 

foram estabelecidas diretrizes e metas para a saúde no País, buscando preservar os 

princípios do SUS. Esse pacto contempla três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto 

em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006).  

Uma das prioridades a ser assumida no Pacto pela Vida foi à saúde do 

idoso, representada pela PNSPI em substituição à PNSI, além da promoção da 

saúde e o fortalecimento da Atenção Primária a Saúde. 

A PNSPI é considerada uma estratégia norteadora dos programas e 

ações do SUS, assumindo, como principal finalidade, recuperar, manter e promover 

a autonomia e a independência dos idosos (AGUIAR et al., 2011).  

Os grandes desafios da PNSPI é assegurar estruturas de cuidado 

intermediário ao idoso no SUS, um suporte de serviços qualificado para idosos e 

seus familiares destinadas a promover uma ligação entre a alta hospitalar e a ida 

para o domicílio; serviços de cuidado domiciliar ao idoso frágil previsto no Estatuto 

do Idoso e implementação das Redes de Assistência à Saúde do Idoso (BRASIL, 

2006).  

As diretrizes apresentadas na PNSPI são divididas em: promoção do 

envelhecimento ativo e saudável; atenção integral da pessoa idosa; estímulo às 

ações intersetoriais; provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da 

atenção à saúde da pessoa idosa; estímulo à participação e fortalecimento do 

controle social; formação e educação permanente dos profissionais de saúde do 

SUS na área de envelhecimento; divulgação e informação sobre a PNSPI para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção de cooperação 

nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e 

apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 2006).  

Em relação à promoção da saúde dos idosos, as ações devem ser 

norteadas através da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) – Portaria 

687 de 2006 - tendo como prioridade as seguintes ações: divulgação e 

implementação da PNPS; alimentação saudável; prática de atividade física; 

prevenção e controle do tabagismo; redução da morbimortalidade em decorrência do 

uso abusivo de álcool e outras drogas (BRASIL, 2006).  

Em relação à segunda diretriz, a PNSPI considera idoso frágil o indivíduo 

que reside em ILPI, encontra-se acamado, hospitalizado recentemente, apresenta 
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doenças incapacitantes como AVE, doenças degenerativas, etilismo, neoplasia 

terminal, amputações de membros, viva situações de violência doméstica, com 

idade igual ou maior a 75 anos, como também outros fatores individuais e locais 

(BRASIL,2006).  

Assim, uma vez conhecida, pelo profissional de saúde, a condição de 

fragilidade e o contexto que ela apresenta-se é necessário avaliar os recursos locais, 

familiares e de saúde para o cuidado integral do idoso. De acordo com a condição 

funcional da pessoa idosa serão estabelecidas ações de atenção primária 

(prevenção), secundária (reabilitação) e terciária (recuperação da saúde), tendo 

como principal meta a preservação da autonomia e da independência funcional em 

todos os níveis de atenção (BRASIL, 2006).  

Diante disso, a PNSPI coloca os dois eixos para a integralidade de ações: 

o enfrentamento dos problemas de saúde pela pessoa idosa, família e sistema de 

saúde; e a promoção da saúde e da integração social, em todos os níveis de 

atenção (BRASIL, 2006). O cuidado ao idoso deve estender para família e 

cuidadores, através do atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), em 

especial daquelas sob a Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo esta a porta 

de entrada dos serviços de saúde (CORREA; FRANÇA; HASHIMOTO, 2010). A ESF 

desenvolve ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção à saúde, prevenção de agravos, o diagnóstico, tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem as famílias (BRASIL, 2006; ALENCAR et al., 2010). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo descritivo com abordagem quantitativa e delineamento 

transversal. No estudo transversal, todas as observações são feitas em uma única 

ocasião, ou seja, sem período de seguimento. Este delineamento é útil para 

descrever variáveis e seus padrões de distribuição (HULLEY et al., 2008).  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em duas Unidades de Saúde da Família (USF) 

no bairro de Felipe Camarão, situado no distrito sanitário Oeste do Município de 

Nata, Rio Grande do Norte. Trata-se de um bairro da periferia, com problemas 

econômicos, sociais e de saúde. O bairro é habitado por 2814 idosos de acordo com 

o cadastramento das USF.  

A UBS é específica para prestação da assistência contínua nas 

especialidades básicas, através da equipe multidisciplinar que desenvolve atividades 

pautadas nas diretrizes da ESF tendo como uns dos seus objetivos a promoção e 

prevenção da saúde, devendo ser a porta de entrada do SUS (BRASIL, 2007).  

A USF Felipe Camarão I possui seis equipes de ESF. Já a USF de Felipe 

Camarão II tem quatro equipes de ESF. Cada equipe é composta por um médico, 

enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de enfermagem e agente comunitário de 

saúde.  

A escolha do local aconteceu por conta do grande número de idosos 

cadastrados nas USF, por ter grupos direcionados à pessoa idosa e pela 

acessibilidade do local.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A amostra utilizada foi por conveniência, composta de 203 idosos que 

utilizaram os serviços das USF durante os meses de abril a julho de 2014.  
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Figura 3 – Amostra total e amostra de cada Unidade de Saúde da Família. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

- Ter 60 anos ou mais (conforme o Estatuto do Idoso – Lei Nº 10. 741 que considera 

idosos os indivíduos com idade igual ou superior a sessenta anos de idade);  

- Estar cadastrado e frequentar um dos locais do estudo. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

- Possuir déficit cognitivo e sensorial grave que comprometa à comunicação. 

 

4.4 PROCEDIMENTO E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio de 

uma entrevista, com a média de duração de 40 minutos. Os entrevistadores fizeram 

contato com os idosos individualmente, no período de atendimento, enquanto 

aguardavam na fila de espera. As entrevistas foram realizadas nos corredores ou 

nas salas disponíveis para o estudo nas USF. Esses fatores dependiam da 

disponibilidade das salas e da preferência dos idosos.  

No primeiro momento foi aplicado um instrumento contendo informações 

sociodemográficas e de saúde dividido em 27 itens como: sexo, idade, estado 

conjugal, escolaridade, renda, trabalho, aposentado, suporte social, doenças do 

coração, hipertensão, AVE, DM, câncer, osteoporose, doenças respiratórias, 

infecção urinária, depressão, classes de medicamentos, atividade física, episódio de 

queda, hábitos tabagistas, hábitos etilistas e índice de massa corpórea (IMC) 

(APÊNDICE A). 

n = 203 

Unidade de Saúde  da Família 

Felipe Camarão I 

n1= 107 

Unidade  de Saúde da  Família 

 Felipe Camarão II 

n2= 96 
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Em seguida, a EFE que avalia nove domínios, representados por 11 itens: 

“cognição” (teste do desenho do relógio), “estado geral de saúde” (internação nos 

últimos 12 meses e descrição de saúde), “independência funcional” (necessidade de 

ajuda nas atividades), “suporte social” (conta com a ajuda de alguém), “uso de 

medicamentos” (usa cinco ou mais remédios e se esquece de tomar os mesmos), 

nutrição (perda de peso), humor (sentimento de tristeza com freqüência), continência 

(perda do controle da urina) e desempenho funcional (teste levante e ande) (ANEXO 

C). A EFE já foi traduzida e validada (FABRÍCIO-WEHBE, 2008). 

 

4.5 VARIÁVEIS 

 

A variável é uma condição ou característica das unidades da população, 

podendo assumir valores diferentes nos estudos. Ela pode apresentar valores ou ser 

representadas em categorias, com a finalidade de mensurar um fenômeno (VIEIRA, 

2008). 

As variáveis consideradas nesse estudo são as sociodemográficas 

(Quadro 1), de saúde (Quadro 2) e da EFE (Quadro 3), segundo os instrumentos 

desta pesquisa (APÊNDICE A) e (ANEXO C).  

 

Quadro 1 - Variável de Caracterização Sociodemográfica. Natal/RN – 2014. 

VARIÁVEIS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Sexo (1) Feminino (2) 
Masculino 

Nominal 

Idade  Em anos Discreta 

Estado Conjugal  
 

(1) Casado (2) Solteiro 
(3) Divorciado(4) Viúvo 

Nominal 

Escolaridade  Em Anos Contínua 

Renda  
 

Em Salários Mínimos Contínua 

Trabalho (1) Sim (2) Não Nominal 

Aposentado (1) Sim (2) Não Nominal 

Suporte Social  (1) Sim (2) Não Nominal 
Fonte: Elaborada pelo autor.   
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Quadro 2 - Variável de Caracterização de Saúde. Natal/RN – 2014. 

VARIÁVEIS DE 
CARACTERIZAÇÃO DE 

SAÚDE 

CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Doenças do Coração (1) Sim (2) Não Nominal 

Hipertensão (1) Sim (2) Não Nominal 

AVE (1) Sim (2) Não Nominal 

Diabetes Mellitus (1) Sim (2) Não Nominal 

Câncer (1) Sim (2) Não Nominal 

Osteoporose (1) Sim (2) Não Nominal 

Doenças Respiratórias (1) Sim (2) Não Nominal 

Infecção Urinária (1) Sim (2) Não Nominal 

Depressão (1) Sim (2) Não Nominal 

Classe de Medicamentos (1) Sim (2) Não Nominal 

Atividade Física (1) Sim (2) Não Nominal 

Episódio de Queda (1) Sim (2) Não Nominal 

Hábitos Tabagistas (1) Sim (2) Não Nominal 

Hábitos Etilistas (1) Sim (2) Não Nominal 

IMC Em kg/ m2 Contínua 
AVE = Acidente Vascular Encefálico; IMC = Índice de Massa Corpórea. 
Fonte: Elaborada pelo autor.   
 
 

Quadro 3 – Variáveis da Escala de Fragilidade de Edmonton. Natal/RN – 2014 

VARIÁVEIS DA EFE CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Cognição (A)Aprovado (B) 
Reprovado com erros 
mínimo (C) Reprovado com 
erros significantes          

Nominal 

Estado Geral de Saúde (A) 0  (B) 1-2  (C) > 2                           Nominal 

(A)Excelente                 
(A)Muito boa (A) Boa (B) 
Razoável (C) Ruim   

Independência 
Funcional 

(A) 0-1 (B) 2-4 (C) 5-8                                    Nominal 

Suporte Social  (A) Sempre (B) Algumas 
vezes (C) Nunca 

Nominal 

Uso de Medicamentos  (A) Não (B) Sim                                                                           Nominal 

(A) Não (B) Sim                                                                           

Nutrição  (A) Não (B) Sim Nominal 

Humor  (A) Não (B) Sim 
 

Nominal 

Continência  (A) Não (B) Sim 
 

Nominal 

Desempenho Funcional (A) 0-10 seg. (B) 11-20 Nominal 



28 
 

 
 

seg. (C) > 20 seg.                     

VARIÁVEIS DA EFE CATEGORIAS CLASSIFICAÇÃO 

Grau de Fragilidade Não Frágil, Aparentemente 
Vulnerável, Fragilidade 
Leve, Fragilidade 
Moderada, Fragilidade 
Severa 

Ordinal 

EFE: Escala de Fragilidade de Edmonton. 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram tabulados, armazenados e analisados no 

Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS), versão 20. As variáveis 

categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas; e as variáveis 

quantitativas por média, mínimo, máximo e desvio padrão. 

A comparação das variáveis sociodemográficas e de saúde com a 

fragilidade foram por meio dos testes não paramétricos (Qui-Quadrado ou Exato de 

Fisher). O nível de significância estatística p<0,05. 

Para classificar os idosos quanto ao grau de fragilidade foi preciso somar 

a pontuação EFE. As respostas foram divididas em três colunas na EFE: A, B e C. A 

coluna A representa resposta de pontuação igual a zero. A coluna B reúne resposta 

que vale um ponto. A coluna C representa dois pontos. Assim, os escores para 

classificação da fragilidade são: 0-4 não frágil, 5-6 aparentemente vulnerável, 7-8 

fragilidade leve, 9-10 fragilidade moderada e 11-17 fragilidade severa. Para facilitar 

as análises, os escores de fragilidade foram agrupados, considerou-se o ponto de 

corte 7 para o único grupo de idosos frágeis (leve, moderada e severa), resultando 

em três grupos: não frágil, aparentemente vulnerável e frágil.  
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Figura 4 – Classificação de Fragilidade.  

  

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

Para indicar as intervenções de enfermagem através dos domínios da 

EFE foi considerado que a coluna A representava “não apresenta condição” de 

fragilidade e as colunas B e C representavam “condições favoráveis” de fragilidade.  

As intervenções foram retiradas de um Protocolo de intervenções de 

enfermagem para idosos em risco de fragilidade (PIEIRF) desenvolvido com base na 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). O PIEIRF possui uma lista de 

26 intervenções a serem executadas por enfermeiros da atenção primária. Essas 

intervenções foram indicadas para os idosos aparentemente vulneráveis. Entretanto, 

nesse estudo utilizou-se as intervenções para as “condições favoráveis” de 

fragilidade, pois observou-se na literatura que as intervenções selecionadas são 

possivelmente aplicadas nessa população (ANEXO D) (BESSA, 2012).  

 

Quadro 4 – Condição de fragilidade por domínio da Escala de Fragilidade de 

Edmonton. Natal/RN – 2014. 

DOMÍNIO DA EFE PONTUAÇÃO  CONDIÇÃO DE 
FRAGILIDADE POR 

DOMÍNIO 
D.1) Cognição A Não apresenta condição 

B 
Condições favoráveis 

C 

D.2) Estado Geral de 
Saúde 
  

A Não apresenta condição 

B 
Condições favoráveis 

C 

Classificação 

Não Frágil 

Aparentemente 
Vulnerável 

Frágil 

Fragilidade  

Leve 

Fragilidade 
Moderada 

Fragilidade 
Severa 
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DOMÍNIO DA EFE 

 
PONTUAÇÃO  

 
CONDIÇÃO DE 

FRAGILIDADE POR 
DOMÍNIO 

 
D.3) Independência 
Funcional                           

 
A 

 
Não apresenta condição 

B 
Condições favoráveis 

C 

D.4) Suporte Social A Não apresenta condição 

B 
Condições favoráveis 

C 

D.5) Uso de 
Medicamentos 
  

A Não apresenta condição 

B Condição favorável 

D.6) Nutrição A Não apresenta condição 

B Condições favoráveis 

D.7) Humor A Não apresenta condição 

B Condição favorável 
D.8) Continência  A Não apresenta condição 

B Condição favorável 
D.9) Desempenho 
Funcional 

A Não apresenta condição 

B 
Condições favoráveis 

C 
EFE: Escala de Fragilidade de Edmonton 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN, pelo N° 562.327, CAAE: 25573313.9.0000.5537ª, conforme a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), considerando o respeito pela 

dignidade e proteção devida aos participantes das pesquisas.  

De acordo com a resolução, o Processo do Consentimento Livre e 

Esclarecido foi iniciado no momento que os convidados foram esclarecidos sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 

riscos, assegurando sua vontade de participar ou não do estudo. Depois de lido e 

compreendido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o pesquisador 

solicitou a assinatura do participante no TCLE, garantindo a manutenção do sigilo e 

da privacidade dos pesquisado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão serão apresentados em forma de dois artigos a serem submetidos em periódicos qualificados 

na área de Enfermagem, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Síntese dos artigos por título, objetivo, qualis em enfermagem e periódico. Natal/RN – 2014. 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO QUALIS  

EM 

ENFERMMAGEM 

PERIÓDICO 

1 Avaliação da fragilidade e sua associação 

com características sociodemográficas e de 

saúde em idosos comunitários 

 

Avaliar a fragilidade em idosos e 

sua relação com as 

características 

sociodemográficas e de saúde 

A2 Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

2 Condições de fragilidade e intervenções de 

enfermagem em idosos atendidos na atenção 

primaria de saúde  

 

Verificar a prevalência de idosos 

em cada domínio da Escala de 

Fragilidade de Edmonton de 

acordo com as condições 

favoráveis de fragilidade, ainda 

indicar as intervenções de 

enfermagem 

B1 Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

USP = Universidade de São Paulo 

Fonte: Elaborada pelo autor.   
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5.1 ARTIGO 1 

 

Avaliação da fragilidade e sua associação com características sociodemográficas e de 

saúde em idosos comunitários 

 

RESUMO:  Este estudo teve como objetivo avaliar a fragilidade em  idosos e sua relação com 

as características sociodemográficas e de saúde. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo 

e de delineamento transversal. A amostra foi composta por 203 idosos, com média de 68,59 

anos; destes, 40,89% não apresentaram fragilidade, 22,17% são aparentemente vulneráveis, 

outros 22,17% possuem fragilidade leve, enquanto 9,85% apresentam fragilidade moderada e 

4,92% fragilidade severa. A fragilidade esteve associada com baixa escolaridade, viuvez, 

doenças do coração, diabetes melittus, osteoporose, doença respiratória, infecção urinária, 

depressão, seis classes de medicamentos (antidiabético, antidepressivo, ansiolítico, antiácido e 

contra osteoporose) e queda. Conclui-se que avaliação da fragilidade é importante para 

detectar o risco e/ou o processo de fragilização já instalada no idoso, proporcionando o 

desenvolvimento de ações preventivas e/ou de tratamento para a população idosa. 

DESCRITORES: Saúde do idoso, Idoso fragilizado, Enfermagem geriátrica  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fragilidade é um dos aspectos do envelhecimento mais estudados com destaque, nos 

últimos anos no cenário nacional e internacional 
(1)

. É tida como uma síndrome que diminui a 

reserva energética e a resistência às situações de estresse no indivíduo, resultando no declínio 

dos sistemas fisiológicos e da eficiência da homeostase ao enfrentar variações no estado de 

saúde 
(2-3)

. 

A síndrome da fragilidade é resultante da interação de fatores biológicos, psicológicos 

e sociais no decorrer da história de vida, sendo considerada atualmente um problema de saúde 

pública, pois está relacionada aos desfechos negativos de saúde tais como incapacidade 

funcional, dependência, quedas, fraturas, institucionalização, doenças crônicas, hospitalização 

e mortalidade de idosos 
(4-5)

. 

De acordo com uma pesquisa em um ambulatório geriátrico, entre 10 e 25% da 

população idosa estudada apresentavam alguma condição clínica que poderia levar a 
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fragilidade 
(6)

, como os sintomas de perda de peso não intencional, fraqueza, fadiga, baixo 

nível de atividade física e diminuição da velocidade de marcha 
(4,7-8)

.  

Considera-se que a fragilidade tem como fatores de risco o sexo feminino, idade 

avançada, baixa renda, baixo nível educacional, não acessibilidade aos serviços de saúde, 

presença de doenças crônicas, polifarmácia e sedentarismo 
(2,8-9)

. 

Assim, o processo de fragilização na população idosa necessita de investigação, para 

identificar os aspectos possíveis de prevenção e melhorar a qualidade de vida dos idosos. 

Mediante esse contexto, objetivou-se avaliar a fragilidade e sua relação com as características 

sociodemográficas e de saúde.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de delineamento transversal, realizado 

em duas Unidades de Saúde da Família (USF) na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A 

coleta de dados foi realizada entre abril a julho de 2014. A amostra foi de conveniência, 

composta por 203 idosos que utilizaram os serviços das USF no período do estudo.  

Para seleção dos idosos, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: ter 60 anos ou 

mais; estar cadastrado na UBS e concordar em participar do estudo, com assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os indivíduos que possuíam 

déficit cognitivo e sensorial grave que comprometesse a comunicação. 

O procedimento de coleta de dados foi feito por meio de uma entrevista estruturada na 

qual se utilizaram dois instrumentos: 1) Formulário com aspectos sociodemográficos e de 

saúde; 2) Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE). 

As variáveis sociodemográficas e de saúde foram: sexo, idade, escolaridade, estado 

conjugal, renda, aposentadoria, suporte social, doenças do coração, hipertensão, acidente 

vascular encefálico (AVE), diabetes mellitus (DM), câncer, osteoporose, doenças 

respiratórias, infecção urinária, depressão, classe de medicamentos, atividade física, episódio 

de queda, hábitos tabagistas, hábitos etilistas e índice de massa corpórea (IMC).  

A EFE é dividida em nove domínios: cognição, estado geral de saúde, 

independência funcional, suporte social, uso de medicamentos, nutrição, humor, continência e 

desempenho funcional. Os escores para a classificação da fragilidade são: 0-4 não apresenta 

fragilidade, 5-6 aparentemente vulnerável, 7-8 fragilidade leve, 9-10 fragilidade moderada, 

11-17 fragilidade severa. Para facilitar as análises, os escores de fragilidade foram agrupados, 
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considerou-se o ponto de corte 7 para o único grupo de idosos frágeis (leve, moderada e 

severa), resultando em três grupos: não frágil, aparentemente vulnerável e frágil.  

As análises estatísticas foram feitas por meio do Statistical Package for Social Science 

for Windows (SPSS), versão 20. Para a análise dos dados aplicou-se estatística descritiva, por 

meio da distribuição da frequência absoluta e relativa, média e desvio-padrão. A comparação 

das variáveis sociodemográficas e de saúde com a fragilidade foi realizada por meio dos testes 

Qui-Quadrado ou Exato Fisher. O nível de significância estatística foi 5%, ou seja, p<0,05.  

O parecer foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), pelo N° 562.327 e CAAE: 25573313.9.0000.5537, conforme a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNP). 

 

RESULTADOS 

 

Dos 203 idosos entrevistados, as características predominantes na amostra foram: sexo 

feminino (73,40%), faixa etária de 60 a 69 anos (60,60%), escolaridade de 1 a 5 anos de 

estudo (49,26%), casado (46,80%), renda de até um salário mínimo (60,10%), aposentado 

(77,34%) e não participação em grupo de suporte social (70,94%), conforme apresentado na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos idosos do estudo - Natal – 2014 

Variável  

Sociodemográfica 

N % Variação 

Mínimo - 

máximo 

Média 

Desvio 

padrão± 

Sexo     

Feminino 149 73,40   

Masculino 54 26,60   

 

Faixa etária   60 – 92 68,58 

±6,67 

60 a 69 123 60,60   

70 a 79 66 32,51   

80 a 89 13   6,40   

Mais de 90 

 

 

 

01 0,49 
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Variável  

Sociodemográfica 

N % Variação 

Mínimo - 

máximo 

Média 

Desvio 

padrão± 

 

Escolaridade 

   

00 - 12 

 

3,19 

±3,03 

Nunca estudou 55 27,09   

Menos de 1 ano de estudo 03   1,48   

De 1 a 5 anos de estudo 100 49,26   

De 6 a 10 anos de estudo 41 20,20   

Mais de 11 anos de estudo 04   1,97   

 

Estado Conjugal 

Casado 

 

 

95 

 

 

46,80 

  

Solteiro 33 16,26   

Divorciado 17   8,37   

Viúvo 58 28,57  

 

 

Renda (salário mínimo)     

Não recebe 01   0,49   

Até um salário 122 60,10   

1 a 2 salários 65 32,02   

2 a 3 salários 12   5,91   

Acima de 4 salários 03   1,48  

 

 

Aposentado     

Sim 157 77,34   

Não 46 22,66  

 

 

Suporte social     

Sim 59 29,06   

Não 144 70,94   

Nota: (n=203) 

 

Em relação ao grau de fragilidade, 40,89% não apresentaram fragilidade, 22,17% eram 

aparentemente vulneráveis e 36,94% frágeis (leve, moderada e severa), conforme pode ser 

visualizado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Grau de fragilidade dos idosos do estudo - Natal – 2014   

Grau da fragilidade N % 

Não apresenta fragilidade 83 40,89 

Aparentemente vulnerável 45 22,17 

Fragilidade leve 45 22,17 

Fragilidade moderada 20   9,85 

Fragilidade severa 10   4,92 

Nota: (n=203) 
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De acordo com os resultados da Tabela 3, quanto as variáveis de saúde, ressaltam-se 

que a hipertensão (67%), a não prática de atividade física (79,31%), os hábitos tabagistas 

(53,20%) e a obesidade (47,29%) foram problemas de saúde prevalentes nos idosos.   

Observou-se ainda entre as variáveis, que as principais classes de medicamentos 

utilizadas pelos idosos foram: anti-hipertensivo (63,55%), antidiabético (23,15%), 

antilipêmico (18,23%), contra osteoporose (18,72%) e anti-inflamatório (19,21%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Caracterização de saúde dos idosos do estudo - Natal – 2014   

Variável de Saúde N % 

Doenças no coração   

Sim 45 22,17 

Não 158 77,83 

Hipertensão   

Sim 136 67,00 

Não 67 33,00 

AVE
*   

Sim 25 12,32 

Não 178 87,68 

DM
**   

Sim 52 25,62 

Não 151 74,38 

Câncer   

Sim 11 5,42 

Não 192 94,58 

Osteoporose   

Sim 90 44,33 

Não 113 55,67 

Doenças respiratórias   

Sim 56 27,59 

Não 147 72,41 

Infecção Urinária   

Sim 91 44,83 

Não 112 55,17 

Depressão   

Sim 68 33,50 

Não 

Classe de Medicamentos 

135 66,50 

 

Anti-hipertensivo   

Sim 129 63,55 

Não 74 36,45 

Antidiabético   

Sim 47 23,15 

Não 156 76,85 

Antilipêmico   

Sim 37 18,23 

Não 166 81,77 
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Variável de Saúde N % 

Antidepressivo   

Sim 12 5,91 

Não 191 94,09 

Ansiolítico   

Sim 21 10,34 

Não 182 89,66 

Antiácido   

Sim 11 5,42 

Não 192 94,58 

Contra Osteoporose   

Sim 38 18,72 

Não 165 81,28 

Anti-inflamatório   

Sim 39 19,21 

Não 164 80,79 

Queda   

Sim 94 46,31 

Não 109 53,69 

Atividade Física   

Sim 42 20,69 

Não 161 79,31 

Hábitos tabagistas   

Sim 108 53,20 

Não 95 46,80 

Hábitos etilistas   

Sim 55 27,09 

Não 148 72,91 

IMC
***   

Desnutrição 32 15,76 

Eutrofia 75 36,95 

Obesidade 96 47,29 

*AVE = Acidente Vascular Encefálico; 
**

DM = Diabetes Mellitus, 
***

IMC = Índice de Massa 

Corpórea. Nota: (n=203) 

 

Na comparação das variáveis houve associação significativa com a presença de 

fragilidade e a baixa escolaridade (p=0,013), a viuvez (p=0,008), as doenças do coração 

(p=0,016), o DM (p=0,043), a osteoporose (p<0,001), as doenças respiratórias (p=0,011), a 

infecção urinária (p=0,012), a depressão (p<0,001), as cinco classes de medicamentos; 

antidiabético (p=0,016), antidepressivo (p<0,001), ansiolítico (p=0,025), antiácido (p=0,025) 

e contra osteoporose (p=0,000), e a queda (0,010) (Tabela 4).   
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Tabela 4 – Associação das variáveis com a classificação não frágil, aparentemente vulnerável 

e frágil dos idosos do estudo - Natal – 2014  

Variável Não 

Frágil 

N    (%) 

Aparentemente 

Vulnerável 

N    (%) 

Frágil  

 

N    (%) 

valor-p 

Escolaridade    0,013 

Nunca estudou  12 (21,82) 17 (30,91) 26 (47,27)   

Menos de 1 ano  00 (0,00) 01 (33,33) 02 (66,66)  

De 1 a 5 anos  46 (46,00) 15 (15,00) 39 (39,00)  

De 6 a 10 anos  25 (60,98) 10 (24,39) 06 (14,64)  

Mais de 11 anos 00 (00,00) 02 (50,00) 02 (50,00)  

Estado conjugal    0,008 

Casado 43 (45,26) 28 (29,47) 24 (25,27)  

Solteiro 10 (30,30) 09 (27,27) 14 (42,42)  

Divorciado 10 (58,82) 02 (11,76) 05 (29,41)  

Viúvo 20 (34,48) 06 (10,34) 32 (55,17)  

Doenças do 

coração 

   
0,016 

Sim 11 (24,44) 08 (17,78)   26 (57,78)  

Não 72 (45,57) 37 (23,42)   49 (31,01)  

DM    0,043 

Sim 15 (28,85) 12 (23,08) 25 (48,07)  

Não 68 (45,03) 33 (21,85) 50 (33,11)  

Osteoporose    <0,001
*
 

Sim 22 (24,44) 18 (20,00) 50 (55,56) 
 

Não 61 (53,98) 27 (23,89) 25 (22,12)  

Doenças 

respiratórias 
   0,011

*
 

Sim 14 (25,00) 13 (23,21) 29 (51,79) 
 

Não 69 (46,94) 32 (21,77) 46 (31,29)  

Infecção Urinária    0,012
*
 

Sim 27 (29,67) 23 (25,57) 41 (45,06) 
 

Não 56 (50,00) 22 (19,64) 34 (30,36)  

Depressão    <0,001
*
 

Sim 17 (25,00) 12 (17,65) 39 (57,35) 
 

Não 66 (48,89) 33 (24,44) 36 (26,66)  

Classe de 

Medicamentos 

    

 

Antidiabético                            0,016
*
 

Sim 13 (27,66) 11 (23,40)   23 (48,94)       
 

Não 70 (44,87) 34 (21,79)   52 (33,34) 

Antidepressivo                          <0,001
*
 

Sim 02 (16,67) 00 (00,00) 10 (83,34)      

Não 81 (42,41) 45 (23,56)  65 (34,03) 

Ansiolítico                            0,025
*
 

Sim 05 (23,81) 02 (9,52) 14 (66,68) 
 

Não 78 (42,86) 43 (23,63) 61 (33,52)  
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Variável Não 

Frágil 

N    (%) 

Aparentemente 

Vulnerável 

N    (%) 

Frágil  

 

N    (%) 

valor-p 

 

Antiácido 
   

 

0,025
*
 

Sim 03 (27,27) 00 (0,00) 08 (72,72) 
 

Não 80 (41,67) 45 (23,44) 67 (34,90)  

Contra 

Osteoporose 

   0,000 

Sim 04 (10,53) 07 (18,42) 30 (71,05)  

Não 79 (47,88) 38 (23,03) 48 (29,09)  

Queda    0,010 

Sim 29 (30,85) 18 (19,15) 47 (50,00)  

Não 54 (49,54) 27 (24,77) 28 (25,69)  
 * 

teste Exato de Fisher;
 **

DM = Diabetes Mellitus. Nota: (n=203)
 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo indicaram que a fragilidade pode estar associada com 

alguns fatores socioeconômicos e de saúde. Dos idosos pesquisados prevaleceram o sexo 

feminino e faixa etária entre 60 a 69 anos. Resultado semelhante foi observado em estudos 

que tiveram como objetivo investigar a fragilidade 
(1,6-15)

.
 
O grande número de mulheres nas 

pesquisas pode ser justificado por elas serem mais atentas com a saúde, procurarem os 

serviços de saúde com freqüência, se exporem menos aos diversos riscos e possuírem hábitos 

de vida com maior qualidade 
(10-11,13)

. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre a presença da fragilidade com o 

sexo e a faixa etária, porém é comum encontrar em estudos a relação da fragilidade nas 

mulheres e nos idosos longevos 
(3-4,8-10,13,15-16)

. Assim, a síndrome da fragilidade pode 

aumentar com o envelhecimento, 10% a 25% acima de 60 anos e 46% acima dos 80 anos de 

idade
 (10)

. Entretanto, a fragilidade não é sinônimo de idade cronológica avançada,  uma vez 

que a mesma está relacionada com o declínio das habilidades para o desempenho das 

atividades cotidianas 
(11)

. 

No que diz respeito ainda às variáveis socioeconômicas, houve associação entre 

escolaridade, estado conjugal e a fragilidade, corroborando, primeiramente, com quatro 

estudos nos quais o idoso que apresenta baixo nível escolar tem maior chance de ser frágil 
(12-

13,15-16)
. De outro modo, os indivíduos com menor nível de escolaridade e com baixa renda 

tendem a adotar, com maior frequência estilo de vida prejudicial à saúde, principalmente por 

falta de acesso e esclarecimento das informações 
(15) 

.  
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Quando considerado o estado conjugal, observou-se que a viuvez foi associada com a 

fragilidade. A viuvez pode levar a pessoa idosa ao isolamento e ao descaso com a própria 

saúde, gerando conseqüências físicas, psicológicas e comportamentais 
(17)

.   

No estudo prevaleceram os idosos que não apresentavam fragilidade. Acredita-se que 

este resultado  talvez seja por conta do local de realização do estudo, em uma USF, haja vista 

quem mais frequentam as USF são as pessoas independentes e com a capacidade funcional 

preservada. Outros estudos também tiveram percentuais semelhantes 
(2,4,7-8,10,12-13)

, divergindo 

com outras pesquisas que trabalharam com o mesmo objeto, porém  no contexto hospitalar 

(3,6,11)
, como também, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

(16,18)
, onde 

obteve-se maior predomínio de fragilidade nos participantes, locais estes que são encontrados 

idosos com  comorbidades, déficits cognitivos e declínio funcional
 (11)

.   

Em relação às características de saúde, a hipertensão, a não prática de atividade física, 

os hábitos tabagistas e a obesidade foram prevalentes. Embora, os resultados não sejam 

associados diretamente com os idosos frágeis nesse estudo, dados como esses servem como 

alerta para os profissionais e serviços de saúde executarem medidas preventiva e de 

reabilitação já que  são variáveis preditivas para outras doenças e incapacitações.  

A obesidade compromete a realização de atividades instrumentais da vida diária, 

exercendo efeitos na progressão tanto da incapacidade funcional e das doenças crônicas como 

também do risco de mortalidade
 (9,19)

. Assim, a prática de atividade física é um método eficaz 

não farmacológico contra o sobrepeso para preservar a mobilidade, diminuir o declínio 

funcional e prevenir as doenças cardiovasculares e ósseas
  (7-8,19)

.  

Além disso, os efeitos nocivos cumulativos de doenças crônicas com o processo de 

envelhecimento elevam o risco de eventos adversos à saúde, resultando assim, em uma maior 

probabilidade ao idoso se tornar frágil, devido aos desfechos clínicos que possivelmente 

podem apresentar
  (5,18)

. 

Embora a fragilidade nem sempre esteja relacionada à consequência das doenças 

crônicas nos idosos, ou vice versa, elas podem ser associadas entre si, indicando um elevado 

risco para eventos prejudiciais à saúde 
(18)

. Mediante os resultados do presente estudo, a 

fragilidade foi associada com as doenças do coração, diabetes mellitus, osteoporose, doenças 

respiratórias, infecção urinária e depressão. Resultados semelhantes a esses foram 

encontrados em seis pesquisas cuja metade relacionou fragilidade com as cardiopatias 
(2,10-

12,19-20)
. 
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Duas pesquisas corroboram com o resultado anterior. A primeira, realizada em uma 

ILPI no município de Fortaleza considerou que 85% do grupo de idosos frágeis apresentaram 

doenças crônicas 
(18)

; a segunda, apontou que existe uma probabilidade maior de os idosos 

apresentarem fragilidade quando possuíam duas ou mais doenças 
 (11)

. 

A depressão e o uso dos antidepressivos apresentaram forte associação com a 

fragilidade. De acordo com a literatura, os idosos frágeis apresentaram chances 2,6 vezes 

maiores para sintomas depressivos 
(2)

. A tendência crescente de sintomas depressivos está 

vinculada às condições de saúde como: a inatividade, a perda de peso, a exaustão e nível 

reduzido de atividade física 
(2,19)

. Um dos meios para combater a depressão é a participação 

dos idosos em grupos de suporte social, pois esses serviços proporcionam autoconhecimento, 

autoestima, comunicação, sentimento de pertencimento a um grupo e autoconfiança diante da 

sociedade e família, protegendo-os contra aparecimento de doenças emocionais e físicas 
(21)

. 

No presente estudo prevaleceu a não participação de idosos, porém não ocorreu relação com a 

depressão e fragilidade.  

Quanto ao uso de medicamentos pelos idosos pesquisados, verificou-se a associação 

da fragilidade com algumas classes: antidiabético, antidepressivo, ansiolítico, antiácido e 

contra osteoporose. Estudos parecidos também tiveram o mesmo resultado
 (8,18)

. De acordo 

com a literatura, a fragilidade aumenta a necessidade e a quantidade de medicamentos 

prescritos, como as classes supracitadas 
(18)

.  

O crescimento do número de uso dos medicamentos deve-se ao aumento de doenças 

crônicas e das sequelas que acompanham o avançar da idade. Diante disso, quanto mais 

medicamentos o idoso ingerir, maior o risco de interação medicamentosa, efeitos colaterais, 

dificuldades na administração e esquecimento dos horários, diminuindo o efeito terapêutico
 

(1,8)
. 

Apesar dos anti-hipertensivos não terem tido diferença significativa, essa classe foi a 

mais prevalente no estudo presente. Em outra pesquisa, por exemplo, os medicamentos mais 

utilizados pelos idosos também foram os anti-hipertensivos
 (8)

. 
 

Outro problema de saúde presente e com diferença significativa no estudo foi o 

episódio de queda, assemelhando-se com estudos que tiveram os mesmos resultados
 (2,7,19)

. 

Esse processo é acarretado devido ao declínio do sistema musculoesquelético que leva a 

redução da massa muscular, resultando na diminuição da força, mobilidade, equilíbrio e 

tolerância aos exercícios
 (8)

. A incapacidade em realizar as atividades de vida diária, 

comorbidades, dificuldade de locomoção e idade avançada são fatores de risco que podem 
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levar a queda, gerando consequências como fraturas, dependência, medo de andar, declínio 

funcional, hospitalização, institucionalização, aumento da morbidade e mortalidade 
(2,7)

. Nesse 

contexto a queda pode desencadear e/ou acelerar a fragilidade
 (14)

.  

Por apresentar um delineamento transversal, este estudo não estabelece relação de 

causalidade entre as condições sociodemográficas e de saúde com a fragilidade. Apesar disso, 

os resultados apresentados são de grande importância para subsidiar futuros estudos que 

apliquem intervenções na população idosa em diferentes cenários.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados do estudo demonstraram que a fragilidade apresentou associação com 

algumas características sociodemográficas e de saúde, como a baixa escolaridade, a viuvez, as 

doenças no coração, o diabetes mellitus, a osteoporose, as doenças respiratórias, a infecção 

urinária, a depressão, as cinco classes de medicamentos e a queda. Esses fatores podem ser de 

risco para o desenvolvimento ou progressão da síndrome.  

Os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham nas USF, são responsáveis 

pela identificação do processo de fragilização em idosos, razão pela qual, devem proporcionar 

atividades de educação em saúde e apoio a essa população, além de outras atividades que 

estimulem a participação ativa dos mesmos e/ou proporcionem medidas de prevenção ou 

reabilitação. Por isso, toda população, independente da idade, deve compreender esse 

processo e procurar adquirir hábitos saudáveis mediante as condições de vida. 

Acredita-se que o uso de instrumentos para avaliar a fragilidade trará implicações 

positivas para as ações de enfermagem voltadas para os idosos e para os diferentes contextos 

de vida. Assim, torna-se relevante a utilização de instrumentos pelos profissionais da saúde, 

em especial o enfermeiro, para detectar o risco e/ou o processo de fragilização já instalada no 

idoso, proporcionando o desenvolvimento de ações preventivas e/ou de tratamento para a 

população idosa.  
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5.2 ARTIGO 2 

 

Condições de fragilidade e intervenções de enfermagem em idosos atendidos na atenção 

primaria de saúde  

RESUMO: Objetivou-se verificar a prevalência de idosos em cada domínio da Escala de 

Fragilidade de Edmonton de acordo com as condições favoráveis de fragilidade, ainda indicar 

as intervenções de enfermagem. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de 

delineamento transversal. A amostra foi composta por 203 idosos na qual prevaleceram o 

sexo feminino, faixa etária de 60 a 69 anos, escolaridade de 1 a 5 anos de estudo, casado e 

renda de até um salário mínino. Em relação ao número de idosos em cada domínio da Escala 

de Fragilidade, os que apresentaram condições favoráveis de fragilidade prevaleceram em oito 

domínios. As intervenções indicadas foram: treinamento de memória; educação para saúde; 

assistência no autocuidado para atividades essenciais de vida diária; ensino de medicamentos 

prescritos; aconselhamento nutricional; controle do humor; exercício para musculatura pélvica 

e promoção do exercício. Acredita-se que as intervenções de enfermagem sejam um meio de 

prevenir a fragilidade ou tratar condições já existentes.  

Descritores: Idoso fragilizado. Enfermagem geriátrica.  Cuidados de Enfermagem. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento da população idosa e qualidade de vida dessas pessoas acima de 60 anos 

cada vez mais se relacionam as questões de saúde, sociais e econômicas, tornando-se um 

desafio as políticas públicas já que no campo da saúde os idosos fazem parte do grupo que 

mais utilizam os diversos serviços, principalmente por causa de doenças crônicas e suas 

consequências na saúde 
(1-2)

. 
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Diante dos eventos adversos que colocam a saúde dos idosos em risco, a síndrome da 

fragilidade é considerada atualmente um desses problemas por causar desfechos negativos tais 

como incapacidade funcional, dependência, quedas, institucionalização, doenças crônicas, 

hospitalização e mortalidade.
 

A fragilidade leva o declínio dos sistemas fisiológicos e da eficiência da homeostase 

ao enfrentar variações no estado de saúde, resultando na diminuição da força muscular, 

redução do equilíbrio, baixa tolerância ao exercício, redução da velocidade da marcha, 

doenças inflamatórias, disfunção neuroendócrinas e perda de peso 
(3)

. 

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), os idosos 

frágeis estão entre os grupos populacionais de maior vulnerabilidade aos problemas crônicos 

de saúde e as incapacidades, tornando-se um desafio para as políticas de saúde criar 

programas e ações que abrangem todas as necessidades dessa população
 (4-5)

.    

Dessa forma, os profissionais da área de saúde, principalmente os do nível de Atenção 

Primária, devem rastrear, identificar precocemente a fragilidade e aplicar intervenções de 

modo que venham prevenir ou tratar os idosos fragilizados ou não, com possibilidades para 

reverter ou minimizar efeitos negativos 
(5)

.  

O enfermeiro, membro da equipe multiprofissional, através de suas competências e 

habilidades se mostra capaz de planejar cuidados a partir do diagnóstico de fragilidade e de 

intervir nas áreas mais afetadas, aumentando a capacidade para o autocuidado, a autonomia e 

a independência com a finalidade de tratar, reabilitar, prevenir e promover a saúde por meio 

da aplicação das intervenções de enfermagem 
(6)

. 

Para efetivar a avaliação de fragilidade, os pesquisadores canadenses estudaram uma 

forma de detecção clínica operacional para os idosos e elaboraram a Edmonton Frail Scale 

(EFS). Trata-se de uma escala que contem nove domínios para avaliação da fragilidade: 

cognição, desempenho funcional, humor, independência funcional, uso de medicamentos, 
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suporte social, nutrição, estado geral de saúde e continência. No Brasil, a EFS foi adaptada 

culturalmente e validada, sendo de fácil aplicação para profissionais da área de saúde (7). 

Assim, o estudo tem como objetivos verificar a prevalência dos idosos em cada 

domínio da Escala de Fragilidade de Edmonton de acordo com as condições favoráveis de 

fragilidade, ainda indicar as intervenções de enfermagem. 

MÉTODO: 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de delineamento transversal, realizado 

em duas Unidades de Saúde Família (USF) na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A coleta 

de dados foi realizada de abril a julho de 2014. A amostra foi por conveniência, composta por 

203 idosos que utilizaram os serviços das USF no período do estudo.  

Os critérios de inclusão foram: ter 60 anos ou mais; estar cadastrado na USF e 

concordar em participar do estudo, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Já o critério de exclusão foi: indivíduos que possuíam déficit cognitivo e 

sensorial grave que comprometesse a comunicação. 

Para a caracterização sociodemográfica, utilizou um instrumento com as variáveis: 

sexo, idade, escolaridade, estado conjugal e renda. 

Para identificar a fragilidade foi utilizada a Escale de Fragilidade de Edmonton (EFE). 

Esta avalia nove domínios: “cognição” (teste do desenho do relógio), “estado geral de saúde” 

(internação nos últimos 12 meses e descrição de saúde), “independência funcional” 

(necessidade de ajuda nas atividades), “suporte social” (conta com a ajuda de alguém), “uso 

de medicamentos” (usa cinco ou mais remédios e se esquece de tomar os mesmos), “nutrição” 

(perda de peso), “humor” (sentimento de tristeza com freqüência), “continência” (perda do 

controle da urina) e “desempenho funcional” (teste levante e ande) (7). 

As respostas da EFE são divididas em três colunas: A, B e C. A coluna A representa 

resposta de pontuação igual a zero. A coluna B reúne resposta que vale um ponto. A coluna C 
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representa dois pontos. Assim, os escores para classificação da fragilidade são: 0-4 não 

apresenta fragilidade, 5-6 aparentemente vulnerável, 7-8 fragilidade leve, 9-10 fragilidade 

moderada e 11-17 fragilidade severa(7). Os escores para a classificação de fragilidade foi 

agrupado, considerando o ponto de corte 7-17 (leve, moderada e severa) um único grupo de 

idosos frágeis. Assim, classificou-se os idosos em: não frágeis, aparentemente vulneráveis e 

frágeis.  

No modelo utilizado para análise dos resultados foi considerado que a coluna A da 

EFE representava “não apresenta condição” de fragilidade, já as colunas B e C da mesma 

representavam “condições favoráveis” de fragilidade.  

As intervenções foram retiradas de um Protocolo de intervenções de enfermagem para 

idosos em risco de fragilidade (PIEIRF) desenvolvido com base na Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC). Esse possui uma lista de 26 intervenções e de atividades 

a serem executadas por enfermeiros da atenção primária. Essas foram indicadas para os idosos 

aparentemente vulneráveis 
(6)

. Entretanto, nesse estudo utilizou-se as intervenções para as 

“condições favoráveis” de fragilidade, pois observou-se na literatura que as intervenções 

selecionadas são possivelmente aplicadas nessa população.
 

Os dados foram organizados e armazenados no Statistical Package for Social Science 

for Windows (SPSS), versão 20. Para a análise dos dados aplicou-se estatística descritiva, por 

meio da distribuição da frequência absoluta e relativa, média e desvio-padrão 

O parecer foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), pelo N° 562.327 e CAAE: 25573313.9.0000.5537, conforme a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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RESULTADOS: 

Dos 203 idosos entrevistados, as características predominantes na amostra foram: sexo 

feminino, faixa etária de 60 a 69 anos, escolaridade de 1 a 5 anos de estudo, estado conjugal 

casado e renda de até um salário mínimo conforme apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos idosos da amostra - Natal – 2014. 

Variável  

Sociodemográfica 

N % Variação 

Mínimo - 

Máximo 

Média 

(Desvio 

padrão) 

Sexo     

Feminino 149 73,40   

Masculino 54 26,60   

 

Faixa etária   60 – 92 68,58 

(±6,67) 

60 a 69 123 60,60   

70 a 79 66 32,51   

80 a 89 13   6,40   

Mais de 90 01 0,49 

 

  

Escolaridade   00 – 12 3,19 

(±3,03) 

Nunca estudou 55 27,09   

Menos de 1 ano de estudo 03   1,48   

De 1 a 5 anos de estudo 100 49,26   

De 6 a 10 anos de estudo 41 20,20   

Mais de 11 anos de estudo 04   1,97   

 

Estado Conjugal 

Casado 

 

 

95 

 

 

46,80 

  

Solteiro 33 16,26   

Divorciado 17   8,37   

Viúvo 58 28,57  

 

 

Renda (salário mínimo)     

Não recebe 01   0,49   

Até um salário 122 60,10   

1 a 2 salários 65 32,02   

2 a 3 salários 12   5,91   

Acima de 4 salários 03   1,48  

 

 

Nota: (n=203) 
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Em relação ao número de idosos em cada domínio da EFE de acordo com as 

condições favoráveis de fragilidade, prevaleceram nos três grupos o domínio “cognição”, no 

aparentemente vulnerável e o frágil o “estado da saúde”, e somente no frágil os domínios 

“independência funcional”, “uso de medicamentos”, “nutrição”, “humor”, “continência” e 

“desempenho funcional”, abaixo na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Número de idosos em cada domínio da Escala de Fragilidade de Edmonton de 

acordo com as condições de fragilidade e classificação – Natal – 2014.   

 

Domínios da EFE 

Não frágil 

  

N (%) 

Aparentemente 

Vulnerável 

N (%) 

 

N (%) 

Cognição     

Condições favoráveis (1) 43 (51,81)* 36 (80,00)* 65 (86,67)* 

Não apresenta condição (2) 40 (48,19) 09 (20,00) 10 (13,33) 

    

Estado geral da saúde 1    

Condições favoráveis (1) 09 (10,84) 12 (6,67) 27 (36,00) 

Não apresenta condição (2) 74 (89,16) 33 (73,33) 48 (64,00) 

    

Estado geral da saúde 2    

Condições favoráveis (1) 32 (38,55) 30 (66,67)* 64 (85,33)* 

Não apresenta condição (2) 51 (61,45) 15 (33,33) 11 (14,67)  

    

Independência Funcional    

Condições favoráveis (1) 06 (7,23) 20 (44,44) 48 (64,00)* 

Não apresenta condição (2) 77 (92,77) 25 (55,56) 27 (36,00) 

    

Suporte social    

Condições favoráveis (1) 20 (24,10) 09 (20,00) 29 (38,67) 

Não apresenta condição (2) 63 (75,90) 36 (80,00) 46 (61,33) 

    

Uso de medicamentos 1    

Condições favoráveis (1) 00 (0,00) 05 (11,11) 29 (38,67) 

Não apresenta condição (2) 83 (100,0) 40 (88,89) 46 (61,33) 

    

Uso de medicamentos 2    

Condições favoráveis (1) 24 (28,92) 18 (40,00) 45 (60,00)* 

Não apresenta condição (2) 59 (71,08) 27 (60,00) 30 (40,00) 

    

Nutrição    

Condições favoráveis (1) 23 (27,71) 18 (40,00) 42 (56,00)* 

Não apresenta condição (2) 60 (72,29) 27 (60,00) 33 (44,00) 
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Domínios da EFE 

Não frágil 

  

N (%) 

Aparentemente 

Vulnerável 

N (%) 

Frágil 

 

N (%) 

Humor    

Condições favoráveis (1) 15 (18,07) 19 (42,22) 50 (66,67)* 

Não apresenta condição (2) 68 (81,93) 26 (57,78) 25 (33,33) 

    

Continência    

Condições favoráveis (1) 15 (18,07) 16 (35,56) 38 (50,67)* 

Não apresenta condição (2) 68 (81,93) 29 (64,44) 37 (49,33) 

    

Desempenho funcional    

Condições favoráveis (1) 17 (20,48) 19 (42,22) 57 (76,00)* 

Não apresenta condição (2) 66 (79,52)  26 (57,78) 18 (24,00) 

Nota: (n=203) 

*Prevalência dos idosos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

EFE= Escala de Fragilidade de Edmonton  

 

As intervenções indicadas foram: treinamento de memória; educação para saúde; 

assistência no autocuidado para atividades essenciais de vida diária; ensino de medicamentos 

prescritos; aconselhamento nutricional; controle do humor; exercício para musculatura pélvica 

e promoção do exercício (Quadro 1). 

Quadro 1. Intervenções de enfermagem para idosos com base nos domínios da Escala de 

Fragilidade de Edmonton – Natal – 2014. 

INTERVENÇÃO DE 

ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

 

GRUPO 

Domínio Cognição: 

- Treinamento de Memória 

Facilitação da memória. 

 

 

Não frágil 

Aparentemente vulnerável 

Frágil 

 

Domínio Estado Geral de 

Saúde: 

- Educação para Saúde 

Desenvolvimento e 

fornecimento de instrução e 

experiência de aprendizagem 

para facilitar a adaptação 

voluntária de comportamento 

que leva indivíduos, famílias, 

grupos ou comunidades à 

saúde. 

 

Aparentemente vulnerável 

Frágil 
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INTERVENÇÃO DE 

ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

 

GRUPO 

 

Domínio Uso de 

Medicamentos: 

- Ensino: Medicamentos 

Prescritos 

 

Preparo do paciente para, com 

segurança tomar os 

medicamentos prescritos e 

monitorar seus efeitos.  

 

 

Frágil 

 

Domínio Nutrição: 

-Aconselhamento Nutricional 

Uso de um processo de ajuda 

interativa com foco na 

necessidade de modificação da 

dieta. 

 

Frágil 

 

Domínio Humor: 

- Controle do Humor  

 

Oferta de segurança, 

estabilização, recuperação e 

manutenção de um paciente 

que apresenta humor 

disfuncionalmente deprimido 

ou elevado. 

 

Frágil 

 

Domínio Continência: 

- Exercício para Musculatura 

Pélvica 

 

Fortalecimento e treinamento 

dos músculos levantador do 

ânus e urogenital pela 

contração voluntária e 

repetitiva para reduzir a 

incontinência urinária de 

esforço, de urgência ou ambas. 

 

Frágil 

 

Domínio Desempenho 

Funcional: 

- Promoção do Exercício 

Facilitação da atividade física 

regular para manter a aptidão 

física e a saúde, ou avançar a 

um nível mais elevado. 

Frágil 

 

 

DISCUSSÃO: 

Dos idosos pesquisados prevaleceram o sexo feminino, faixa etária entre 60 a 69 anos 

e a baixa escolaridade, assemelhando-se às características sociodemográficas de outros 

estudos brasileiros 
(8-10)

.  

Para identificar a presença de fragilidade entre os participantes deste estudo, foi 

utilizada a EFE, composta por nove domínios (cognição, estado geral de saúde, independência 

funcional, suporte social, uso de medicamentos, nutrição, humor, continência e desempenho 

funcional).  
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Em relação ao item cognição da escala, verificado através do teste do desenho do 

relógio (TDR), prevaleceu nos três grupos (não frágil, aparentemente vulnerável e frágil) a 

pontuação indicativa de déficit cognitivo, porém é importante destacar que no momento do 

teste alguns idosos relataram falta de conhecimento dos números, dificuldade para escrever e 

queixas de problemas visuais. Já outros idosos gostaram de participar do teste, relacionando o 

TDR, com momento de treinamento da memória.  

Duas pesquisas corroboram com o resultado anterior. A primeira, realizada em uma 

UBS no município de Embu, município da região metropolitana de São Paulo apresentou que 

68,9% dos idosos foram reprovados com erros significantes no TDR; a segunda, realizada em 

uma clínica médica de um Hospital Universitário de Ribeirão Preto, apontou que 90,5% dos 

idosos apresentaram pontuação indicativa de déficit cognitivo
 (5,11)

. Diante disso, o TDR é um 

instrumento neuropsicológico que auxilia no diagnóstico precoce das síndromes demenciais, 

podendo ser influenciado pelo nível de escolaridade, pela idade, por questões sociais e 

culturas do indivíduo, não somente pelo déficit cognitivo.
 
 

O estado geral da saúde, segundo domínio da EFE, avalia a quantidade de internação 

nos últimos 12 meses e como o idoso descreve a sua saúde (excelente, boa, muito boa, 

razoável e ruim). No presente estudo, a maior parte dos idosos aparentemente vulneráveis e 

frágeis descreveu sua saúde como sendo razoável e ruim. Assim, vê-se que esta autoavaliação 

negativa pode ser um indicativo ruim para as condições do bem-estar físico, mental e social, 

gerando desfechos indesejados, como a dependência funcional, depressão, inatividade e 

mortalidade em idosos 
(12-13)

. 

Quanto à independência funcional, terceiro domínio da EFE, a maior parte dos idosos 

frágeis necessitava de ajuda para a realização das atividades de vida diária (AVD), já o grupo 

não frágil prevaleceu os idosos independerdes na execução AVD.  De acordo com a literatura, 

quanto maior o grau de fragilidade, idade avançada e comorbidades, maior será o nível de 
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dependência dos idosos, resultando no comprometimento das habilidades físicas e mentais 

necessárias para desenvolver desde as atividades básicas da vida diária até as mais complexas 

do cotidiano 
(14)

. 

Por sua vez, o domínio uso de medicamentos, nos três grupos prevaleceram 

participantes que não tomam mais que cinco remédios, resultado importante contra a 

polifarmácia, pois o risco de desfechos negativos aumenta em 13% quando há o uso de dois 

medicamentos, de 58% quando este número aumenta para cinco e 82% nos casos em que são 

consumidos sete ou mais medicamentos 
(16)

. Quanto ao esquecimento de tomar os remédios, 

60% dos idosos frágeis afirmaram esquecer os horários, podendo levar a interação 

medicamentosa, efeitos colaterais e diminuição da eficácia no combate à doença 
(5,16)

. 

Quando questionados sobre a nutrição, 56% dos idosos frágeis afirmaram ter perdido 

peso recentemente. A fragilidade é caracterizada por perda da massa muscular, decorrentes da 

desregulação energética ocasionada por alterações neuroendócrinas, musculoesqueléticas e 

desnutrição, principalmente nas mulheres acima de 80 anos
 (3)

.  

De acordo com o sétimo domínio da EFE, humor, a maioria dos idosos frágeis 

sentiam-se tristes ou deprimidos com frequência. Os sintomas depressivos apresentaram forte 

associação com a fragilidade. De acordo com a literatura, os idosos frágeis apresentaram 

chances 2,6 vezes maiores para desenvolver depressão 
(17)

. A tendência crescente dessa 

doença está relacionada com alguns aspectos como: sexo feminino, idade avançada, menor 

escolaridade, inatividade, exaustão e nível reduzido de atividade física 
(5,17)

. 

A ocorrência de incontinência urinária foi de 50,67% nos idosos que apresentaram 

fragilidade. A perda involuntária de urina é uma condição decorrente das alterações 

funcionais e estruturais no sistema urinário que acomete cerca de 19% das mulheres e 10% 

dos homens com mais de 60 anos, aumentando com avanço da idade e comprometimento da 

independência funcional dos idosos 
(18)

. 
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De acordo com uma pesquisa realizada no Ambulatório de Geriatria do Hospital das 

Clínicas em Campinas, São Paulo, 65% dos idosos com critérios de fragilidade apresentavam 

incontinência urinária. Estes referiram perda de urina diversas vezes ao dia em pouca 

quantidade, antes de chegar ao banheiro e aos esforços 
(18)

. O mesmo estudo mostrou que a 

infecção do trato urinário, a perda de mobilidade e o sexo são fatores associado á 

incontinência urinária em idosos com critérios de fragilidade 
(19)

. 

O desempenho funcional avaliado no ultimo domínio da EFE mostrou a capacidade do 

idoso em realizar o teste “levante e ande” cujo participante é convidado a levantar de uma 

cadeira, andar aproximadamente 3 metros, retornar e sentar novamente, enquanto o tempo da 

tarefa é cronometrado. O objetivo é avaliar o equilíbrio, força, estabilidade na deambulação e 

marcha.  

De acordo com os resultados do presente estudo, 76% dos idosos frágeis apresentaram 

um tempo longo na execução do teste, demonstrando certa dificuldade em se locomoverem. A 

velocidade da marcha pode diminuir gradativamente com o envelhecimento, entre 65 e 85 

anos e com declínio mais acentuado no sexo feminino, decorrentes das alterações fisiológicas 

na função neuromusculoesquelética
 (8)

. 

Diante da relação entre os domínios da EFE com as condições favoráveis de 

fragilidade prevalentes nos três grupos de idosos, observou-se a necessidade de oito 

intervenções de enfermagem: treinamento de memória, educação para saúde, assistência no 

autocuidado para as atividades essenciais de vida diária, ensino de medicamentos prescritos, 

aconselhamento nutricional, controle do humor, exercício para musculatura pélvica e 

promoção do exercício 
(6)

.
 

É importante destacar que nos três grupos prevaleceu a necessidade de intervenção no 

campo da cognição. O treinamento de memória envolve estratégias de ensino como a 

organização, visualização e de associação, tendo como objetivo ensinar aos pacientes como 
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utilizar essas estratégias para resolver problemas cotidianos, tais como lembrar o local que 

guardou os objetos. Assim, a função cognitiva preservada contribui para o desenvolvimento 

da autonomia, independência e vida saudável da pessoa idosa 
(6,20)

. 

A educação para saúde, segunda intervenção, é utilizada para orientar acerca de sua 

condição de saúde através de visitas domiciliares, grupos de idosos e apoio a família. Nesse 

tipo de intervenção são abordadas questões para facilitar a adaptação voluntária de 

comportamento diante do processo de envelhecimento. No presente estudo, houve a 

necessidade dessa intervenção nos grupos aparentemente vulnerável e frágil 
(6)

.
 

A partir da terceira intervenção, só houve necessidade de intervenções no grupo de 

idosos frágeis. Assim, a assistência no autocuidado para as atividades essenciais de vida 

diária, terceira intervenção, tem como objetivo evitar o declínio funcional nos idosos por meio 

da assistência e da orientação para a realização das atividades como: preparar refeições, fazer 

tarefas domésticas, lavar roupas, manusear dinheiro, usar o telefone e tomar medicação. A 

quarta intervenção, o ensino de medicamentos prescritos, é utilizada para organizar os 

horários dos medicamentos de acordo com a prescrição, efeitos e a rotina do idoso 
(6)

. 

O aconselhamento nutricional, quinta intervenção, incentiva a modificação da dieta 

através de informações sobre alimentação saudável e um programa nutricional individual. A 

sexta intervenção, controle do humor, é para melhorar o estado de humor através de 

estratégias que aumentem a autoestima, valorizem a imagem corporal e dêem apoio espiritual, 

oferecendo segurança, estabilização, recuperação e manutenção emocional ao idoso que se 

sente deprimido ou triste com freqüência 
(6)

. 

A sétima intervenção, exercício para musculatura pélvica, consiste no fortalecimento e 

treinamento dos músculos do assoalho pélvico para reduzir a incontinência urinária. A 

promoção do exercício foi a ultima intervenção indicada pelo presente estudo. Essa tem como 
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objetivo desenvolver atividades de alongamento, caminhadas, treino de força e de equilíbrio 

com o intuito de aumentar a estabilidade da marcha e evitar quedas 
(6)

. 

CONCLUSÃO 

A maioria dos idosos frágeis apresentou condições favoráveis de fragilidade, 

necessitando de um número maior de intervenções de enfermagem para minimizar ou retardar 

desfechos negativos como: incapacidade funcional, dependência, quedas, institucionalização, 

doenças crônicas, hospitalização e mortalidade.  

O PIEIRF ajudou a identificar as intervenções nos domínios que os idosos 

apresentaram necessidades, sendo considerado uma ferramenta para aprimorar assistência de 

enfermagem à população idosa. Oito intervenções foram indicadas para os idosos, sendo que 

deste número, seis foram exclusivas para os idosos frágeis: treinamento de memória; 

educação para saúde; assistência no autocuidado: atividades essenciais de vida diária; ensino: 

medicamentos prescritos; aconselhamento nutricional; controle do humor; exercício para 

musculatura pélvica e promoção do exercício. Mostrou-se que os idosos frágeis necessitam 

mais de cuidados, principalmente nos níveis de atenção secundária (reabilitação) e terciária 

(recuperação da saúde), ocasionando um maior desgaste na família e nos serviços de saúde. 

Assim, é essencial se incentivar as ações de promoção e prevenção à saúde no nível de 

atenção primária, pois estas propiciam e condicionam a preservação da autonomia e da 

independência funcional nos idosos. O enfermeiro, principalmente o que trabalha na Atenção 

Primária, deve ser responsável pela identificação dos idosos em processo de fragilização, 

estimular a população a participar ativamente do autocuidado e da sua própria saúde. 

Torna-se relevante a aplicação de instrumentos que detectem o risco e/ou o processo 

de fragilização já instalada no idoso, proporcionando o desenvolvimento de ações preventivas 

e/ou de tratamento para a população idosa. É importante investir cada vez mais em modelos 

assistenciais que priorizem a prevenção da fragilidade, com o intuito de melhorar a qualidade 
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de vida da pessoa idosa e da família, proporcionar o envelhecimento ativo e saudável, e ainda 

diminuir custos para os serviços de saúde.  

Sugere-se que sejam realizados estudos para aplicar e avaliar a eficácia das 

intervenções de enfermagem nos idosos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo foi realizado com 203 idosos, destes predominaram o sexo feminino, 

faixa etária de 60 a 69 anos, escolaridade de 1 a 5 anos de estudo, casado, renda 

de até um salário mínino, aposentado, não participação em grupo de suporte social, 

hipertensão, hábitos tabagistas e obesidade Em relação ao grau de fragilidade e o 

número de idosos, 83 não apresentavam fragilidade, 45 eram aparentemente 

vulneráveis, 45, 25 e 10 apresentavam fragilidade leve, moderada e severa 

respectivamente.  

Os resultados do estudo demonstraram que a fragilidade apresentou 

associação com algumas características sociodemográficas e de saúde, como baixa 

escolaridade, viuvez, doenças no coração, DM, osteoporose, doença respiratória, 

infecção urinária, depressão, cinco classes de medicamentos e queda. Esses fatores 

representam risco para o desenvolvimento ou progressão da síndrome da 

fragilidade, levando a desfechos negativos, por exemplo, incapacidade funcional, 

dependência, fraturas, institucionalização, piora das doenças crônicas, 

hospitalização e mortalidade, porém, tratam-se de condições evitáveis quando 

prevenidas ou identificadas precocemente a fragilidade na população idosa. 

O PIEIRF ajudou a identificar as intervenções nos domínios que os idosos 

apresentaram necessidades, sendo considerado uma ferramenta para aprimorar 

assistência de enfermagem à população idosa. Oito intervenções foram indicadas 

para os idosos, sendo que deste número seis foram para os idosos frágeis, como: 

treinamento de memória; educação para saúde; assistência no autocuidado: 

atividades essenciais de vida diária; ensino: medicamentos prescritos; 

aconselhamento nutricional; controle do humor; exercício para musculatura pélvica e 

promoção do exercício. Mostrou-se como os idosos frágeis necessitam mais de 

cuidados, principalmente nos níveis de atenção secundária (reabilitação) e terciária 

(recuperação da saúde), ocasionando um maior desgaste na família e nos serviços 

de saúde.  

Assim, é importante destacar as ações de atenção primária, tendo como 

objetivo a prevenção, a preservação da autonomia e da independência funcional nos 

idosos. Os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham na Atenção 

Primária, são responsáveis pela identificação do processo de fragilização em idosos, 

razão pela qual, devem proporcionar atividades de educação em saúde e apoio a 
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essa população, além de outras atividades que estimulem a participação ativa dos 

mesmos e/ou proporcionem medidas de prevenção ou reabilitação. Por isso, toda 

população, independente da idade, deve compreender esse processo e procurar 

adquirir hábitos saudáveis mediante as condições de vida. 

Acredita-se que o uso de instrumentos para avaliar a fragilidade e aplicação 

de intervenções de enfermagem trarão implicações positivas para as ações de 

enfermagem voltadas para os idosos e para os diferentes contextos que eles vivem. 

Assim, torna-se relevante a utilização de instrumentos que detectem o risco e/ou o 

processo de fragilização já instalada no idoso, proporcionando o desenvolvimento de 

ações preventivas e/ou de tratamento para a população idosa. Entretanto, é 

importante investir em modelos assistenciais que priorizem a prevenção da 

fragilidade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e da 

família, incentivar o envelhecimento ativo e saudável, e ainda diminuir os custos 

para os serviços de saúde. 

Os fatores limitantes deste estudo são o delineamento transversal que não 

estabelece relação de causalidade entre as condições sociodemográficas e de 

saúde com a fragilidade e a forma que se chegou às intervenções de enfermagem, 

considerando a necessidade do uso de outros instrumentos e do processo de 

enfermagem. Apesar disso, os resultados apresentados são de grande importância 

para alertar as políticas de saúde e para subsidiar futuros estudos quase 

experimentais que apliquem as intervenções de enfermagem.   
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APÊNDICE A 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
CURSO DE MESTRADO 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 
 
Esclarecimentos, 
Este é um convite para o (a) Sr (a) participar da pesquisa “Avaliação da 

fragilidade e intervenções de enfermagem indicadas para idosos”, que tem como 
pesquisador responsável, a Professora Rejane Maria Paiva de Menezes, juntamente 
com a mestranda de enfermagem Graciela Maria Carneiro Maciel. O objetivo dessa 
pesquisa é avaliar a fragilidade e indicar intervenções de enfermagem para idosos 
com risco de fragilidade. O estudo é importante porque os idosos apresentam de 
maneira geral maior risco de apresentar fragilidade o que pode causar quedas, 
hospitalização, incapacidades, dependência e morte precoce. Assim acredita-se que 
as intervenções de enfermagem tem um papel essencial na prevenção da 
fragilidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida do idoso, família e 
comunidade.   

Ao aceitar o convite o (a) Sr (a) será submetido (a) a uma entrevista de 40 
min com os seguintes procedimentos: obtenção das informações socioeconômicas, 
de saúde e o grau de fragilidade, ainda terá a verificação do peso, altura, índice de 
massa corporal, atividade de desenho e um teste que consiste em levantar, andar e 
sentar na cadeira. .  

Durante a realização, os riscos envolvidos são mínimos, como o 
constrangimento pela participação ou, a não exposição da sua opinião a respeito 
das questões, que poderão ser minimizados através do sigilo e do local da entrevista 
que será em ambiente seguro e planejado na própria Unidade de Saúde. Caso o (a) 
Sr (a) apresente algum problema psicológico decorrente da entrevista, lhe será 
assegurado acompanhamento por psicólogo no serviço de saúde na qual o estudo 
se realizará. Como o apoio do pesquisador em qualquer momento, tanto no final 
como também em caso de interrupção. 

Após a entrevista informaremos ao Sr (a) o resultado e indicaremos quando 
houver necessidade ao serviço de saúde que estará sendo realizada a pesquisa 
para assistência e acompanhamento de sua saúde.  

Você tem o direito de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 
que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 
responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Em qualquer momento, caso você tenha algum gasto pela sua participação 
nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 
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Caso sofra algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 
indenizado. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 
com o pesquisador responsável, Professora Rejane Maria Paiva de Menezes. 
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 
Professora Rejane Maria Paiva de Menezes, através dos telefones (84) 36421909 
ou (84)91581245. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar 
para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, telefone 3215-3135. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisae autorizo a divulgação das informações por mim 
fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 

 
Natal, ___/___/___ . 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
Como pesquisador responsável pelo estudo, Avaliação da fragilidade e 

intervenções de enfermagem indicadas para idosos com risco de fragilidade,declaro 
que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 
mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 
o ser humano. 

Natal, ___/___/___ . 

 
Assinatura do pesquisador responsável      

 

 

 

 

 

 

 

Impressão datiloscópica do 
participante 
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APÊNDICE B 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA  
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE 

 
Unidade de Saúde: I (   )  II (   )  
 
Entrevistador:                                                                                               
Data da Entrevista:        /       / 
Horário:  

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE 

1. Sexo 
(1) Feminino (2) 
Masculino 

10. O (a) sr (a) participa 
de algum grupo de 
suporte social (Grupo da 
igreja, grupo da unidade 
de saúde, 
associação,etc)? 
(1) Sim (2) Não 

19. O (a) sr (a) tem 
depressão? 
(1) Sim (2) Não 

2. Idade (Em anos) 11. O (a) sr (a) tem 
problema no coração? 
(1) Sim (2) Não 

20. Quais são os 
medicamentos que o (a) 
sr (a) usa? 

3. Qual a sua cor de 
pele? 
(1) Branco (2) Preto (3) 
Pardo 
(4) Indígena (5) Amarelo 
 

12. O (a) sr (a) tem 
hipertensão? 
(1) Sim (2) Não 
 

21. O (a) sr (a) pratica 
alguma atividade física? 
(1) Sim (2) Não 
 

4. Qual seu estado 
conjugal?  
(1) Casado (2) Solteiro 
(3) Divorciado (4) Viúvo 

13. O (a) sr (a) já teve 
algum acidente vascular 
encefálico? 
(1) Sim (2) Não 
 

22. O (a) sr (a) já caiu 
alguma vez no último 
ano?  
(1) Sim (2) Não 
 

5. Com quem o (a) sr 
(a) mora?  
(1) Sozinho (2) Cônjuge 
(3) Descendentes (4) 
Cônjuge e Descendentes 
(5) Outros Parentes/ 
Externos (6) Arranjos 
mistos 
 

14. O (a) sr (a) tem 
diabetes mellitus? 
(1) Sim (2) Não 
 
 

23. O (a) sr (a) já teve ou 
tem hábitos tabagistas?  
(1) Sim (2) Não 

6. Escolaridade (Em 
anos) 

15. O (a) sr (a) já teve ou 
tem câncer? 
(1) Sim (2) Não 
 

24. O (a) sr (a) já teve ou 
tem hábitos etilistas? (1) 
Sim (2) Não 
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7. Qual a sua renda (Em 
salários mínimos)? 
 

16. O (a) sr (a) tem 
osteoporose? 
(1) Sim (2) Não 
 
 

25. Peso 
 

8. O (a) sr (a) trabalha? 
(1) Sim (2) Não 

17. O (a) sr (a) tem algum 
problema respiratório? 
(1) Sim (2) Não 
 

26. Altura 

9. O (a) sr (a) é 
aposentado (a)? 
(1) Sim (2) Não  
 
 

18. O (a) sr (a) já teve ou 
tem algum quadro de 
infecção urinária? 
(1) Sim (2) Não 
 

27. Índice de massa 
corporal (IMC) 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

ESCALA DE FRAGILIDADE DE EDMONTON 

(EFE) 

 

INSTRUÇÕES: Para cada item, por favor, marque apenas uma opção, letra A, B ou 

C. Itens marcados na letra A valem zero. Conte um ponto para cada item 

marcado na letra B. Conte dois pontos para cada item marcado na letra C. Se 

houver dúvidas com relação à cognição do paciente, peça para ele, inicialmente, 

completar o Teste do Desenho do Relógio. Caso o paciente não seja aprovado neste 

teste, solicite ao cuidador para responder ao restante das perguntas da ESCALA DE 

FRAGILIDADE. 

Método de Pontuação TDR da EFE 

O TDR da EFE foi pontuado da seguinte maneira: 

0. Aprovado. Todos os ponteiros e números estão pressentes nas devidas 

posições. Não há adições ou duplicidades. 

1. Reprovado com erros mínimos. Todos os ponteiros e números estão presentes. 

Os ponteiros estão corretamente posicionados. No entanto, os ponteiros têm o 

mesmo comprimento e/ou pequenos erros de espaçamento. Um “erro de 

espaçamento” existe se após sobrepor a transparência alvo e fazer a rotação para a 

melhor pontuação, ocorre qualquer um dos itens abaixo: 

a. algum número está posicionada na porção interior do círculo. 

b. há mais ou menos de três números em qualquer um dos quadrantes. 

2. Reprovado com erros significantes. 

a. Colocação dos ponteiros de hora e minuto fora de curso. 

b. Uso inapropriado dos ponteiros do relógio, de forma que o paciente tenta usar um 

display digital ou circula os números ao invés de usar ponteiros. 

c. Os números estão amontoados em um extremo do relógio (ex. qualquer 

quadrante contém menos de dois números) ou os números estão em ordem 

contrária. 

d. Ocorrem outras distorções quanto à sequência ou mesmo uma possível distorção 

da integridade da face do relógio (disposição dos números e ponteiros). 

Uma prova com erros significantes sugere déficit cognitivo. 

 

D.1) Cognição 
TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO (TDR): “Por favor, imagine 
que este círculo é um relógio”. Eu gostaria que você colocasse os 
números nas posições corretas e que depois incluísse os ponteiros 
de forma a indicar “onze horas e dez minutos”. (Espaço no final da 
Escala) 
(A) Aprovado (B) Reprovado com erros mínimos  
(C) Reprovado com erros significantes 

 

D.2) Estado Geral de Saúde 
2.1) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você foi internado (a)? 
(A) 0  ( B ) 1-2  (C) > 2                           
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2.2) De modo geral, como você descreveria sua saúde? (escolha 
uma alternativa) 
(A) Excelente (B) Razoável (C) Ruim                 
(A) Boa 
(A) Muito boa 

D.3) Independência Funcional 
Em quantas das seguintes atividades você precisa de ajuda? 
(A) 0-1 (B) 2-4 (C) 5-8                                     
*Preparar refeição (cozinhar) *Fazer compras *Cuidar do dinheiro 
*Transporte (locomoção de um lugar para outro)  
*Usar telefone *Tomar remédio*Cuidar da casa (limpar/arrumar 
casa)  * Lavar a roupa 

 

D.4) Suporte Social 
Quanto você precisa de ajuda, você pode contar com a ajuda de 
alguém que atenda as suas necessidades? 
(A) Sempre (B) Algumas vezes (C) Nunca                         

 

D.5) Uso de Medicamentos 
5.1) Normalmente, você usa, cinco ou mais remédios diferentes e 
receitados (pelo médico)? 
(A) Não (B) Sim                                                                                                                                    

5.2) Algumas vezes você esquece de tomar os seus remédios? 
(A) Não (B) Sim 

 

D.6) Nutrição 
Recentemente, você tem perdido peso, de forma que suas roupas 
estão mais folgadas? 
(A) Não (B) Sim 
 

 

D.7) Humor 
Você se sente triste ou deprimido (a) com frequência?  
(A) Não (B) Sim                                              

 

D.8) Continência  
Você tem problema de perder o controle da urina sem querer?  
(A) Não(B) Sim                                                               

 

D.9) Desempenho Funcional 
FAVOR OBSERVAR: PONTUE este item do teste como > 20 
segundos se: 
O indivíduo se mostrar relutante ou incapaz de completar o teste 
Para a realização do teste o paciente necessita andador (ou 
bengala) ou precisa do auxilio de outra pessoa. 
TESTE “LEVANTE E ANDE” CRONOMETRADO: “Eu gostaria que 
você sentasse nesta cadeira com suas costas e braços apoiados. 
Quando eu disser “VÁ”, por favor, fique em pé e ande normalmente 
até a marca no chão (aproximadamente 3 m de distância), volte 
para a cadeira e sente-se novamente”. (Se for omitir este item, 
marque o item C) 
(A) 0-10 seg. (B) 11-20 seg. (C) > 20 seg.                     
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TOTAL 
 

B __ x1=___  
C __ x2=___  
Pontuação 
Total 
=_____ 
 

 

ESPAÇO DO TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO (TDR)                          
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ANEXO D 

PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS EM 
RISCO DE FRAGILIDADE (PIEIRF) COM BASE NOS DOMÍNIOS DA ESCALA DE 

FRAGILIDADE (EFE) 
 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM DEFINIÇÃO 

1. DOMÍNIO COGNIÇÃO 

4760-Treinamento de Memória Facilitação da memória. 

4720-Estimulação Cognitiva Promoção da percepção e 
compreensão do ambiente ao redor 
por meio de estímulos planejados. 

4820-Terapia de Reminiscências Uso da lembrança de eventos, 
sentimentos e pensamentos passados 
para facilitar o prazer, a qualidade de 
vida ou adaptação a circunstâncias 
atuais. 

2. DOMÍNIO ESTADO GERAL DE SAÚDE 

5510-Educação para Saúde  
 

Desenvolvimento e fornecimento de 
instrução e experiência de 
aprendizagem para facilitar a 
adaptação voluntária de 
comportamento que leva indivíduos, 
famílias, grupos ou comunidades à 
saúde. 
 

6520-Avaliação da Saúde Detecção de riscos ou problemas de 
saúde por meio de história, de 
exames e de outros procedimentos 

3. DOMÍNIO INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

1800-Assistência no Autocuidado 
 

Auxílio ao outro para que realize as 
atividades de vida diária (banho, 
vestir-se, ir ao banheiro, transferência, 
continência e alimentação). 
 

1805-Assistência no Autocuidado: 
Atividades essenciais de vida diária 
 
 

Assistência e orientação a uma 
pessoa na realização das atividades 
essenciais da vida diária, necessárias 
ao funcionamento do lar e da 
comunidade (preparar refeições, fazer 
tarefas domésticas, lavar roupas, 
manusear dinheiro, usar o telefone, 
tomar medicação). 
 

6610-Identificação de Risco  
 

Auxílio ao paciente para adaptar-se a 
estressores, mudanças ou ameaças 
percebidas que interfiram no 
atendimento as necessidades e 
papéis da vida. 
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4. DOMÍNIO SUPORTE SOCIAL 

5100-Aumento da Socialização Facilitação da capacidade de uma 
pessoa para interagir com outros 
indivíduos. 
 

 
 
5230-Melhora do Enfrentamento 

 
 
Auxilio ao paciente para adaptar-se a 
estressores, mudanças ou ameaças 
percebidas que interfiram no 
atendimento as necessidades e 
papéis da vida. 

5. DOMÍNIO USO DE MEDICAMENTOS 

2380-Controle de Medicamentos 
 

Facilitação ao uso seguro e eficaz de 
drogas receitadas ou não. 

5616-Ensino: Medicamentos 
Prescritos 
 

Preparo do paciente para, com 
segurança tomar os medicamentos 
prescritos e monitorar seus efeitos. 

6. DOMÍNIO NUTRIÇÃO 

5246-Aconselhamento Nutricional Uso de um processo de ajuda 
interativa com foco na necessidade de 
modificação da dieta. 

1160-Monitoração Nutricional Coleta e análise de dados do paciente 
para prevenir ou minimizar a 
desnutrição.  

7. DOMÍNIO HUMOR 

5400-Melhora da Autoestima  
 

Assistência ao paciente para que 
melhore o julgamento acerca do valor 
pessoal. 

5220-Melhora da Imagem 
Corporal 

Melhora das percepções e das 
atitudes conscientes e inconscientes 
do paciente em relação a seu corpo. 

5420-Apoio Espiritual  
 

Assistência ao paciente para que 
sinta equilíbrio e conexão com um 
poder transcendente. 

5330-Controle do Humor  
 

Oferta de segurança, estabilização, 
recuperação e manutenção de um 
paciente que apresenta humor 
disfuncionalmente deprimido ou 
elevado. 

8. DOMÍNIO CONTINÊNCIA 

0600-Treinamento do Hábito 
Urinário 
 

Estabelecimento de um padrão 
previsível de esvaziamento da bexiga 
para prevenir incontinência em 
pessoas com capacidade cognitiva 
limitada que sofrem de incontinência 
urinária funcional, por pressão ou de 
urgência. 

5634-Reinamento para o Uso do Vaso Instrução sobre a determinação da 
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Sanitário 
 

capacidade da pessoa e estratégias 
para auxiliá-la aprender habilidade de 
uso do vaso sanitário. 
 

0560-Exercício para Musculatura 
Pélvica 
 

Fortalecimento e treinamento dos 
músculos levantador do ânus e 
urogenital pela contração voluntária e 
repetitiva para reduzir a incontinência 
urinária de esforço, de urgência ou 
ambas. 
 

0570-Reeducação Vesical  
 

Melhora do funcionamento da bexiga 
para pessoas com incontinência de 
urgência, aumentado a capacidade da 
bexiga para segurar a urina e a 
capacidade do paciente para reprimir 
o ato urinário. 

9. DOMÍNIO DEPENDENCIA FUNCIONAL 

0200-Promoção do Exercício Facilitação da atividade física regular 
para manter a aptidão física e a 
saúde, ou avançar a um nível mais 
elevado. 

0222-Terapia com Exercícios: 
Equilíbrio 

Uso de atividades, posturas e 
movimentos específicos para manter, 
melhorar ou restaurar o equilíbrio. 

0224-Terapia com Exercícios: 
Mobilidade Articular 
 

Uso de movimento corporal passivo 
ou ativo para manter ou restaurar a 
flexibilidade das articulações. 

0201-Promoção do Exercício: 
Treino para Fortalecimento 
 

Facilitação de treinamento regular da 
resistência muscular para manter ou 
aumentar a força muscular. 

(BESSA, 2012). 

 


