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RESUMO  

 

 

Introdução: O envelhecimento é um dos fenômenos que afeta a integridade da regulação do 

ciclo sono-vigília (CSV) e de seus componentes, circadiano e homeostático. Transtornos na 

regulação do CSV estão relacionados com um importante indicador do estado de saúde na 

população idosa, o desempenho funcional, cujo declínio progressivo é reconhecido como uma 

característica comum da Síndrome da Fragilidade. Ambas entidades patológicas acometem 

mormente os idosos institucionalizados, considerados de risco à um processo de deterioração 

mais acelerada. Objetivo: Avaliar a influência dos componentes homeostático e circadiano do 

sono sobre o desempenho funcional em idosos institucionalizados. Materiais e métodos: 

Estudo longitudinal de 24 meses, com três medidas de avaliação, conduzido com 133 idosos 

residentes em quatorze instituições de longa permanência do Estado da Paraíba. Foram 

utilizados Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) e actimetria (abordagem não 

paramétrica), além de questionários e testes específicos para as variáveis gerais de saúde e de 

desempenho funcional (fenótipo de fragilidade). Para caracterização da amostra, estatística 

descritiva foi utilizada, com medidas de distribuição para todas as variáveis. Em seguida, 

análises bivariadas foram realizadas para observar a existência de relações entre as variáveis 

independentes e dependentes, com cálculo dos respectivos Effect-Size. Por fim, modelos 

lineares de efeitos mistos foram construídos, ajustados por covariáveis, para analisar se às 

mudanças na qualidade do sono (latência, duração, início e final do sono e escore IQSP) e ritmo 

repouso-atividade (L5, M10, AR, IS60, ISm, IV60 e IVm) seriam preditores de aumento na 

carga de fragilidade. Resultados: A amostra foi caracterizada por média de idade de 78,76 

(±7,62) anos, má qualidade de sono, no IQSP (7,71±4,38 pontos), e 47,3% de idosos frágeis. 

Os idosos frágeis obtiveram pior qualidade de sono, IQSP=9,00 (±4,59), quando comparados 
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aos não frágeis, IQSP=6,42 (±3,74) (p=0,001). Os idosos com queixas de qualidade de sono 

ruim, latência de sono prolongada, duração de sono inadequada, baixa eficiência habitual de 

sono, presença de distúrbios do sono noturno e diurno e/ou uso de medicação para dormir 

apresentaram critério positivo para exaustão, perda de peso não-intencional, redução na 

velocidade da marcha, força de preensão e na atividade física. Adicionalmente foram 

verificados maior irregularidade e fragmentação do ritmo repouso-atividade nos idosos frágeis 

[(ISm=0,32±0,14; p=0,041) (IVm=0,88±0,23; p=0,032), respectivamente]. Dentre as variáveis 

da qualidade do sono, o escore global do IQSP foi preditor de aumento na carga de fragilidade 

(β=0,04; p=0,003). E de todas as variáveis do ritmo repouso-atividade, apenas a variabilidade 

intra-diária (IVm) foi capaz de predizer alterações na fragilidade (β=0,906; p=0,034). 

Conclusão: A partir dos resultados deste estudo longitudinal, foi observado que má qualidade 

do sono e fragmentação do ritmo repouso-atividade foram preditores de aumento da carga de 

fragilidade em idosos institucionalizados, ou seja, o componente homeostático foi o principal 

influenciador do declínio progressivo do desempenho funcional, concernente ao status de 

fragilidade. Salienta-se que os marcadores do ritmo repouso-atividade e da qualidade do sono 

podem constituir uma nova ferramenta para o monitoramento do estado de saúde e doença em 

idosos institucionalizados. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Fragilidade. Ritmo circadiano. Sono. Actigrafia. 

Funcionalidade.  
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Aging is one of the phenomena that affect the regulation of the sleep-wake cycle 

(SWC) and its components, the circadian and homeostatic. Disorders in the SWC regulation are 

related to an important health status indicator in the elderly population, the functional 

performance, whose progressive decline is known to be a usual Frailty Syndrome characteristic. 

Both pathological entities largely affect the institutionalized elderly, who are at greater risk of 

developing a faster deterioration process. Aim: Evaluate the influence of two sleep components, 

the homeostatic and circadian, on functional performance among institutionalized elderly. 

Materials and methods: Longitudinal study that lasted 24 months, with three evaluation 

procedures, conducted with 133 elderly people living in fourteen long-term institutions in the 

State of Paraíba, Brazil. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and actimetry 

(nonparametric approach) were used, in addition to specific questionnaires and tests to access 

variables in general health and functional performance (frailty phenotype). Descriptive statistics 

were used for sample characterization, with distribution measures for all variables. Then, 

bivariate analyzes were performed in order to observe associations between the independent 

and dependent variables, and the Effect-Size was calculated for each variable. Lastly, linear 

models of mixed effects were developed and adjusted by covariates in order to analyze whether 

changes in sleep quality (latency, duration, beginning as well as end of sleep, and PSQI score) 

and rest-activity rhythm (L5, M10, IS60, ISm, IV60 and IVm) would be predictors of frailty 

burden increase. Results: The sample was characterized by average age of 78.76 (± 7.62) years-

old, poor sleep quality, PSQI (7.71 ± 4.38 points), and 47.3% of frail elderly. The frail elderly 

had worse sleep quality, PSQI = 9.00 (± 4.59), when compared to non-frail, PSQI = 6.42 (± 

3.74) (p = 0.001). The elderly with poor sleep quality complaints, prolonged sleep latency, 
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inadequate sleep duration, low habitual sleep efficiency, nocturnal and daytime sleep disorders 

and/or use of sleeping medication displayed positive criteria for exhaustion, unintentional 

weight loss, decline in walking speed, grip strength and physical activity. In addition, it was 

observed a greater irregularity and fragmentation of the rest-activity rhythm among the frail 

elderly [ISm = 0.32 ± 0.14, p = 0.041) (IVm = 0.88 ± 0.23, p = 0.032), respectively]. Among 

the sleep quality variables, the PSQI global score was a predictor of frailty burden increase (β 

= 0.04, p = 0.003). And, of all rest-activity rhythm variables, only the intra-daily variability 

(IVm) was able to predict changes in frailty (β = 0.906; p = 0.034). Conclusion: Based on this 

longitudinal study results it was observed that poor sleep quality and rest-activity rhythm 

fragmentation were predictors of frailty burden increase among institutionalized elderly, that 

is, the homeostatic component was the main influencer of progressive decline in functional 

performance, concerning the frailty status. It should be noted that sleep-activity rhythm and 

sleep quality markers can be a new tool in monitoring the health and disease status in 

institutionalized elderly. 

Keywords: Aging. Frailty. Circadian rhythm. Sleep. Actigraphy. Functioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

Figura 1.Esquematização do modelo de dois processos da regulação do CSV.................... 16 

Figura 2.Representação do relacionamento entre os processos circadiano e homeostático, 

ritmo repouso-atividade e variáveis não-paramétricas........................................................ 

17 

Figura 3.Exemplos de modificações do envelhecimento nos processos circadiano e 

homeostático do sono.......................................................................................................... 

18 

Figura 4.Modelo conceitual das relações entre problemas de sono e desfechos adversos... 23 

Figura 5.As quatro macrorregiões assistenciais de saúde da Paraíba................................... 29 

Figura 6.Fluxograma para o detalhamento da seleção da amostra e seguimento dos 

participantes do estudo........................................................................................................  

33 

Figura 7.Primeiro momento da coleta de dados.................................................................. 47 

Figura 8.Segundo momento da coleta de dados.................................................................. 48 

Figura 9.Terceiro momento da coleta de dados................................................................... 48 

ESTUDO 01.......................................................................................................................  

Figura 1.Actogramas dos ritmos repouso-atividade representativos de idosos frágeis e não 

frágeis.................................................................................................................................. 

68 

ESTUDO 02.......................................................................................................................  

Figura 1.Fluxograma para o detalhamento da seleção da amostra e seguimento dos 

participantes do estudo........................................................................................................ 

97 

Figura 2.Diagrama de medidas repetidas da carga de fragilidade ao longo do 

seguimento........................................................................................................................... 

107 

Figura 3.Comportamento longitudinal do ritmo repouso-atividade de idoso com menor 

carga de fragilidade.............................................................................................................. 

111 

Figura 4.Comportamento longitudinal do ritmo repouso-atividade de idoso com maior 

carga de fragilidade.............................................................................................................. 

112 

 

 

 

  



10 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

ESTUDO 01.......................................................................................................................  

Tabela 1.Frequência relativa e absoluta dos critérios do fenótipo de fragilidade dos 

participantes do estudo........................................................................................................ 

65 

Tabela 2.Pontuação global e dos componentes do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP) dos participantes do estudo.................................................................... 

66 

Tabela 3.Padrão do ritmo repouso-atividade dos participantes da actimetria...................... 66 

Tabela 4.Relação de médias e desvios-padrão dos componentes e pontuação global do 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) pelos critérios do fenótipo de 

fragilidade............................................................................................................................ 

69 

Tabela 5.Relação de médias e desvios-padrão das variáveis não-paramétricas do ritmo 

repouso-atividade (RRA) pelos critérios do fenótipo de fragilidade.................................... 

70 

ESTUDO 02........................................................................................................................  

Tabela 1.Aspectos sociodemográficos, gerais de saúde e de qualidade de sono da amostra 

total no seguimento.............................................................................................................. 

106 

Tabela 2.Ritmo repouso-atividade da subamostra no seguimento....................................... 107 

Tabela 3.Preditores de carga fragilidade derivados de um Modelo de Regressão Linear 

de Efeitos Mistos (n=133).................................................................................................... 

108 

Tabela 4.Preditores de carga fragilidade derivados de um Modelo de Regressão Linear 

de Efeitos Mistos (n=61)...................................................................................................... 

109 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 12 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 

1.1 ENVELHECIMENTO E SONO ................................................................................... 13 

1.2 DESEMPENHO FUNCIONAL E SONO ..................................................................... 21 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 27 

2.1 OBJETIVO GERAL ...................................................................................................... 27 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 27 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................................... 28 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ........................................................................ 28 

3.2 LOCAL DA PESQUISA ............................................................................................... 28 

3.3 POPULAÇÃO ............................................................................................................... 30 

3.4 AMOSTRA .................................................................................................................... 31 

3.5 DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS ..................................................... 34 

3.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS ......................................................... 39 

3.7 PROCEDIMENTOS ...................................................................................................... 45 

3.8 ANÁLISE DOS DADOS .............................................................................................. 49 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS .................................................................................................... 51 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES .............................................................................. 52 

4.1 ESTUDO 01 .................................................................................................................. 53 

4.2 ESTUDO 02 .................................................................................................................. 91 

5      CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................ 136 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 139 

ANEXOS ............................................................................................................................... 163 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 169  



12 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

A presente tese será apresentada sob a forma de manuscritos. Para tanto, em um primeiro 

momento, foram organizados os tópicos Introdução e Objetivos, para levantamento dos 

conceitos teóricos gerais necessários para o desenvolvimento deste trabalho, desde a 

contextualização do problema até a relevância do mesmo, e integram dois subtópicos: 

Envelhecimento e Sono, que centraliza em explanar a caracterização da regulação do CSV, e 

seus componentes circadiano e homeostático, na fase final da ontogênse; e Desempenho 

Funcional e Sono, que fundamenta as relações entre os componentes da regulação do CSV e o 

desempenho funcional e suas derivações, por meio de um conjunto de problemáticas associadas. 

Em seguida, foram apresentados os Materiais e Métodos, necessários para o levantamento e 

tratamento dos dados, abrangendo a caracterização e o local da pesquisa, a população e a 

amostra, a definição operacional das variáveis, os instrumentos de coleta de dados, os 

procedimentos, a análise dos dados e os aspectos éticos. Posteriormente, os Resultados e 

Discussões, foram estruturados em dois estudos, para apresentação, análise e discussão dos 

dados coletados: Estudo 01, que em um desenho transversal, testou as relações existentes entre 

aspectos do sono e da ritmicidade circadiana com o fenótipo de fragilidade, em idosos 

institucionalizados; Estudo 02, que avaliou longitudinalmente o papel dos componentes 

reguladores do CSV na predição da fragilidade, em modelos de análise específicos. Por fim, na 

Conclusão e Considerações finais, foram integradas as conclusões e considerações apontadas 

ao longo dos dois estudos, sintetizando as principais ideias inferidas desta investigação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ENVELHECIMENTO E SONO 

 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, que acarreta diversas 

mudanças, quer sejam morfológicas, funcionais e/ou bioquímicas, caracterizando-se pela 

diminuição da homeostasia e aumento da vulnerabilidade do organismo (Tankova & Buela-

Casal 1996). Dentre suas repercussões, destacam-se as alterações marcantes tanto na quantidade 

como na qualidade do sono (Cirelli 2012; Mander et al. 2017), cujas contribuições da 

ritmicidade circadiana e homeostase do sono vêm sendo consideradas uma questão-chave 

(Kryger et al. 2010; Sagaspe et al. 2012).  

Aliado à essas alterações no CSV inexoráveis ao processo de envelhecer, transtornos do 

sono vêm sendo frequentemente descritos nesta fase da vida (Ancoli-Israel 2009; Dregan & 

Armstrong 2009; Neikrug & Ancoli-Israel 2010; Saint Martin et al. 2012). Não obstante, vem 

sendo discutido se esses transtornos do sono seriam, de fato, inerentes ao envelhecimento 

propriamente dito ou se seriam secundários a outras comorbidades que aumentam com o avanço 

da idade. Na verdade, o declínio dos mecanismos fisiológicos gerais relativos à idade, gera 

repercussões na fisiologia do CSV, as quais, isoladamente, não são capazes de causar distúrbios 

patológicos de sono. A presença de múltiplos fatores interdependentes é que predispõem, 

precipitam ou perpetuam os problemas de sono no envelhecimento, análogo a uma síndrome 

geriátrica (Fragoso & Gill 2007). Este cenário controverso, até então, está sob alvo de novas 

discussões, uma vez que os reais mecanismos neurais subjacentes, que explicam à alteração do 

sono relacionado ao avanço da idade, só agora estão sendo revelados (Mander et al. 2017). 
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Dentre as repercussões fisiológicas advindas com a idade no CSV, destacam-se as 

modificações na arquitetura do sono, traduzidas pelo aumento no número de transições de um 

estágio de sono para outro e para a vigília, na latência do sono, na percentagem dos estágios N1 

e N2 do sono NREM e de despertares noturnos. Além de redução da eficiência do sono, da 

duração total do sono REM, da latência para o sono REM, e da duração total do sono de ondas 

lentas (Ohayon et al. 2004; Ceolim 2006; Paudel et al. 2008; Boix et al. 2009; Ancoli-Israel 

2009; Neikrug & Ancoli-Israel 2010; Cirelli 2012). A microestrutura da arquitetura do sono 

também apresenta alterações no envelhecimento, como aumento na densidade de complexo K 

espontâneo e fusos do sono, no número e amplitude de complexo K desencadeado e na 

amplitude da atividade delta (Crowley et al. 2002a; Crowley et al. 2002b; Crowley 2011).  

Embora os mecanismos subjacentes ao processo de envelhecer não sejam bem 

compreendidos, evidências crescentes sugerem que o sistema circadiano influencia o 

envelhecimento (Kondratova & Kondratov 2012; Hood & Amir 2017). Estudos vêm 

demonstrando que os ritmos circadianos são alterados nos idosos, nos parâmetros de amplitude, 

intensidade, estabilidade, variabilidade e relação de fase (Van Someren et al. 1993; Bliwise 

1993; Myers & Badia 1995). Evidencia-se um decréscimo na amplitude e um avanço de fase 

de vários ritmos biológicos (ciclos de melatonina, temperatura corporal, atividade-repouso, 

entre outros). Além de irregularidade, fragmentação e enfraquecimento da ritmicidade, como 

observado no padrão do ritmo repouso-atividade com elevação na variabilidade intra-diária e 

no nível de atividade noturna, e redução na estabilidade inter-diária, no nível de atividade diurna 

e na amplitude de atividade (Huang et al. 2002; Nóbrega et al. 2014). Ao associar essas 

características, gera-se uma desestabilização na relação de fase entre os ritmos nos idosos. Por 

exemplo, o idoso apresenta episódios de sono em diversos momentos durante a variação do 

ciclo de temperatura corporal, quando anteriormente havia coincidência entre ocorrência de 

sono e valores mais baixos da temperatura (Dijk et al. 2000; Kryger et al. 2010). 
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Mediante essas inúmeras modificações no CSV observadas na senescência, como se 

encontram os mecanismos da regulação do CSV? Separar os componentes circadiano e 

homeostático da regulação do CSV, e quantificar sua interação, é uma abordagem poderosa 

para o estudo dessas mudanças no sono relacionadas à idade (Cajochen et al. 2006; Kryger et 

al. 2010).  

Para tanto, na tentativa de oferecer uma estrutura conceitual para interpretação de dados 

experimentais, e promover a integração dos estudos do sono e do ritmo circadiano, foi 

desenvolvido o modelo de dois processos da regulação do CSV (Borbély et al. 2016). Esse 

modelo, proposto há mais de três décadas por Borbély et al. e recentemente revisado (Borbély 

1982; Daan et al. 1984; Borbély et al. 2016), postula que ambos os mecanismos homeostático 

e circadiano atuam, em oposição um ao outro e em sincronia, ao longo do ciclo de 24 horas 

(Schmidt et al. 2007; Achermann & Borbély 2017) (Figura 1).  

O processo homeostático, ou processo S, é expresso como pressão (drive) do sono, que 

aumenta exponencialmente em função do tempo em vigília e reduz de forma abrupta no 

decorrer do sono. A base eletrofisiológica do processo S é suportada pelo acúmulo de 

substâncias promotoras de sono no sistema nervoso central (SNC), a exemplo da adenosina. O 

processo S é fator fundamental para definir a qualidade e a duração dos episódios de sono, 

sendo dependente dos estados de sono e de vigília anteriores (Porkka-Heiskanen et al. 1997; 

Tononi & Cirelli 2006; Schmidt et al. 2007; Stickgold & Walker 2009; Borbély et al. 2016; 

Achermann & Borbély 2017). 

O processo circadiano, ou processo C, envolve ritmos biológicos de aproximadamente 

24 horas (ritmos circadianos - “circa”: aproximadamente; “diano”: um dia), autossustentáveis 

e sincronizados às pistas ambientais e sociais (como ciclo claro-escuro, refeições, 

compromissos sociais). O processo circadiano é controlado pelo sistema de temporização 

circadiana, um sistema multioscilatório, cujo principal oscilador é núcleo supraquiasmático 
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(NSQ). O processo C é modulador dos limites que determinam o início e o término de um 

episódio de sono, ou seja, do processo S, os quais variam ao longo do dia (Youngstedt et al. 

2001; Beersma & Gordijn 2007; Schmidt et al. 2007; Scheer & Shea 2009; Achermann & 

Borbély 2017). 

 

 

Figura 1. Esquematização do modelo de dois processos da regulação do CSV (adaptado de 

Schmidt et al. 2007). 

 

Recentemente, vem sendo estudada a contribuição relativa dos dois processos (C e S) 

em ambiente real, sob a constante influência de uma infinidade de exigências sociais no CSV, 

por meio de marcadores da regulação do CSV. Um dos marcadores utilizados é derivado da 

análise da actimetria do ritmo circadiano repouso-atividade, mensurado por abordagem 

matemática não paramétrica: variabilidade intra-diária (IV), estabilidade inter-diária (IS), nível 

de atividade noturna (L5), nível de atividade diurna (M10) e amplitude (AMP)(Tavares 2010; 

Cavalcanti et al. 2013; Gonçalves et al. 2014, 2015). 
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Do ponto de vista teórico, é especulado o modo como essas variáveis não paramétricas 

se encaixariam no modelo de dois processos da regulação do CSV. De acordo com o modelo 

funcional proposto por Gonçalves et al. (2015), ilustrado na Figura 2, a sincronização com o 

mundo exterior, destacados o ciclo claro-escuro e as pistas sociais, é mensurada por IS, que está 

relacionada com as entradas para o NSQ. A integridade neuronal do NSQ e suas saídas 

influenciam a atividade motora e o CSV, refletindo na amplitude e fragmentação da ritmicidade 

circadiana, medida por AMP (diferença entre M10 e L5, dividido pela soma de M10 e L5), e 

IV, respectivamente. Em síntese, o processo circadiano poderia ser estimado pelos IS e M10, 

enquanto que o homeostático pelos IV e L5 (Gonçalves et al. 2015). 

 

 

Figura 2. Representação do relacionamento entre os processos circadiano e homeostático, ritmo 

repouso-atividade e variáveis não-paramétricas. NSQ: núcleo supraquiasmático; TRH: trato 

retinohipotalâmico; IS: estabilidade inter-diária; IV: variabilidade intra-diária; M10: 

atividade diurna; L5: atividade noturna; AMP: amplitude (adaptado de Gonçalves et al. 2015). 
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É nesse sentido que no envelhecimento, ambos os mecanismos da regulação do CSV 

sofrem modificações (Figura 3). A alteração do processo circadiano é traduzida pela redução 

da modulação circadiana, com declínio na amplitude do ritmo circadiano de atividade em vigília 

e avanço do pico do ritmo. Nesse sentido, observa-se no idoso uma tendência à desorganização 

temporal interna e externa, isto é, uma perda na relação de fase entre os ritmos biológicos e 

uma maior dificuldade para ser sincronizado pelos mesmos estímulos sociais, respectivamente. 

Idosos tendem a deitar cedo e levantar cedo, escolhendo horários mais precoces (matutinidade), 

espontaneamente. Entretanto, mediante imposições sociais, muitos acabam atrasando o horário 

para dormir, aumentando a frequência de cochilos diurnos e de fadiga diurna, por reduzirem o 

tempo total de sono (Van Someren 2000; Hofman 2000; Ancoli-Israel 2009; Yerushalmi & 

Green 2009; Kryger et al. 2010). 

 

 

Figura 3. Exemplos de modificações do envelhecimento nos processos circadiano e 

homeostático do sono (adaptado de Hood & Amir 2017; Mander et al. 2017).  
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O processo homeostático é marcadamente alterado com o avanço da idade, refletido por 

uma redução na propensão diurna ao sono, na capacidade máxima do sono (Klerman & Dijk 

2008) e no sono de ondas lentas (Dijk et al. 2010). Dois marcos caracterizam deficiência na 

regulação homeostática em idosos, quando comparados aos adultos jovens. 1) O acúmulo da 

pressão do sono ao longo do dia é mais lento, com uma fraca dissipação durante a noite, fazendo 

com que os idosos apresentem um sono mais superficial. 2) O aumento homeostático no tempo 

de sono de ondas lentas em resposta à vigília prévia prolongada (ou seja, a privação do sono) é 

mais grave. Se estas mudanças refletem na redução da necessidade de sono ou na habilidade 

para dormir ainda está sendo debatido (Dijk et al. 2000; Kryger et al. 2010; Sagaspe et al. 2012; 

Mander et al. 2017). 

Todavia, sabe-se que estas influências do envelhecimento na regulação do CSV ainda 

podem ser potencializadas, a exemplo da institucionalização.  A institucionalização parece 

exacerbar a tendência às alterações advindas com o aumento da idade, predispondo o idoso a 

um sono de má qualidade (Guilleminault 1994; Gordon & Gladman 2010; Valenza et al. 2013).  

Os idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

representam um caso extremo, quando comparados aos residentes na comunidade (Valenza et 

al. 2013), em virtude de vários de fatores: (1) acúmulo de condições gerais de saúde associadas 

com distúrbios do sono, como insuficiência cardíaca, doença de Parkinson, depressão, 

demência, déficit cognitivo (Vitiello et al. 1990; Garcia-Borreguero et al. 2003; Bowman et al. 

2004); (2) prevalência elevada de distúrbios de sono específicos, como Apneia Obstrutiva do 

Sono e Síndrome das Pernas Inquietas (Gordon & Gladman 2010); (3) uso intenso de 

medicamentos, principalmente de hipnóticos e psicotrópicos (Voyer et al. 2006; de Groot et al. 

2016); (4) imposição de uma rotina institucional (Shochat et al. 2000); (5) redução de estímulos 

durante o dia e de informações referenciais de tempo ou de contraste entre dia e noite (atividade 

física, exposição à luz do dia), em oposição à presença de estímulos aversivos noturnos 
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(residentes com distúrbios comportamentais, luzes acesas de forma inoportuna nos dormitórios, 

sons diversos) (Alessi & Schnelle 2000; Ancoli-Israel & Cooke 2005).  

Os problemas de sono observados nesta população institucionalizada envolvem tanto 

alterações do componente circadiano da regulação do CSV, como frequentes cochilos diurnos, 

despertar matinal precoce, irregularidade do ritmo e reduzida atividade diurna (Ancoli-Israel & 

Ayalon 2009; Fetveit & Bjorvatn 2002, 2006; Song et al. 2009), quanto do componente 

homeostático, incluindo severa fragmentação do sono noturno, alteração na consolidação do 

sono e redução dos estágios de sono profundo (Voyer et al. 2006). Os dois componentes 

contribuem com uma das principais queixas desses idosos, a má qualidade do sono noturno, 

isto é, acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo, levantar-se para ir ao banheiro, ter 

dificuldade para respirar, tossir ou roncar muito alto, sentir muito frio, sentir muito calor, ter 

sonhos ruins ou pesadelos e sentir dores durante a noite (Araújo 2003; Fadiloǧlu et al. 2006; 

Eser et al. 2007; Nóbrega et al. 2014).  

Todas essas modificações no CSV relacionadas ao avanço da idade não constituem um 

epifenômeno. Ao contrário, essas alterações têm implicações significativas na saúde do cérebro 

e do corpo, considerando que o sono apoia os principais sistemas fisiológicos, incluindo imune, 

metabólico, termorregulador, endócrino e cardiovascular (Irwin 2015); e numerosos processos 

neurais cognitivos e afetivos, como aprendizado e memória, regulação emocional, atenção, 

motivação, tomada de decisão e controle motor (Walker 2009). Assim, consequências 

funcionais podem surgir decorrentes das alterações do sono no envelhecimento (Mander et al. 

2017), dentre estas encontra-se o declínio no desempenho físico-funcional (Simões et al. 2009; 

Batista et al. 2012). 
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1.2 DESEMPENHO FUNCIONAL E SONO 

 

O envelhecimento é uma fase da vida vulnerável do ser humano, em que diferentes 

sistemas orgânicos começam a perder ou alterar suas funções. Quanto mais anos vão sendo 

adicionados à idade cronológica, maior a perda da reserva funcional. Mas, a idade real não é 

apenas o número de anos que é vivido, também inclui características, como o nível de saúde, 

função cognitiva, desempenho motor, entre outros. Por isso uma nova definição para avaliar o 

idoso vem sendo desenvolvida, na tentativa de entender melhor o envelhecimento das 

sociedades (Sanderson & Scherbov 2013). 

O status funcional físico é definido, universalmente, como importante indicador do 

estado de saúde de idosos (Kawamoto et al. 2004). Alguns subdomínios são considerados 

biomarcadores desse status, baseados no desempenho em testes objetivos e padronizados, sendo 

utilizados para monitorar o processo de envelhecimento biológico (Lara et al. 2015; Wagner et 

al. 2016). Dentre os biomarcadores, encontram-se função locomotora, força muscular, 

equilíbrio, destreza, nível de atividade física e composição corporal (Pereira & Gomes 2003; 

Spirduso 2005; Nakano 2007; Thomas et al. 2007; Boyd et al. 2008; Theou et al. 2012; Schaap 

et al. 2013; Vilaça et al. 2013; Lara et al. 2015). 

O processo de envelhecer é caracterizado por um declínio progressivo e significativo do 

desempenho funcional, e de seus respectivos biomarcadores (Buckinx et al. 2015), o qual é 

reconhecido como uma característica comum da síndrome da fragilidade (Fried et al. 2001). A 

fragilidade é definida como uma síndrome multidimensional que envolve interação complexa 

de fatores biológicos, psicológicos e sociais no curso de vida do indivíduo, culminando em um 

estado de maior vulnerabilidade à estressores. Essa síndrome pode ser identificada a partir de 

um fenótipo, determinado por cinco critérios mensuráveis para caracterizar um idoso frágil, 

como perda de peso, lentidão, fraqueza muscular, baixo nível de atividade física e fadiga 
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(Teixeira & Néri 2006; Fried et al. 2001). Vale ressaltar que a identificação e a caracterização 

de idosos frágeis estão sendo consideradas prioridades para a implementação efetiva de 

estratégias de envelhecimento saudável (Buckinx et al. 2016).  

Na perspectiva de novas definições para avaliação geriátrica, a síndrome da fragilidade 

ainda compreende um dos três grupos da categorização dos idosos com base no nível de 

deficiência. O grupo dos idosos frágeis, que representa aproximadamente 30% da população 

idosa, com maior risco de ocorrência de desfechos clínicos adversos (declínio funcional, 

quedas, hospitalização, institucionalização e morte). O grupo dos idosos saudáveis, onde se 

enquadra a maioria (60%) da população idosa, que pode apresentar comorbidades, geralmente 

controladas, e autonomia para desempenhar as atividades da vida diária (AVD). E o grupo dos 

idosos dependentes para a realização das AVD, menos condicionados e mais propensos a 

quedas, que geralmente são demenciados e/ou residem em instituições, constituindo em média 

10% da população (Cochen et al. 2009).   

Nesse entendimento, durante a fase final da ontogênese, alterações físico-funcionais 

podem ser desenvolvidas, abrangendo limitação da capacidade funcional, redução da força 

muscular, restrição da flexibilidade, diminuição da massa óssea e fragilidade. Essas alterações 

levam à perda da função física, fator de risco para a institucionalização (Gaugler et al. 2007) e 

pior qualidade de vida dessa população (Chou et al. 2012; Jeoung & Lee 2015).  

Várias são as explicações potenciais para elucidar os mecanismos envolvidos na 

diminuição do desempenho funcional em idosos. Um dos modelos teóricos propostos para o 

entendimento desse processo considera três aspectos fundamentais: (a) fatores predisponentes, 

como características sociodemográficas e de saúde física (baixa renda, presença de 

comorbidades); (b) fatores intra individuais, a exemplo do estilo de vida (ausência de atividade 

física, tabagismo, consumo de álcool excessivo) e dos atributos psicossociais (mudanças de 

comportamento, maneiras de lidar com dificuldades, doenças e incapacidades); e (c) extra 
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individuais, que envolvem intervenções dos serviços de saúde e de reabilitação, uso de 

medicamentos, suportes externos e ambiente físico-social (Stuck et al. 1999; Gobbi et al. 2008; 

Peron et al. 2011).   

Um dos aspectos alvo de investigações atuais é a influência dos distúrbios do CSV nesse 

processo de declínio funcional. Ainda é escasso o conhecimento sobre esta relação, mas os 

efeitos negativos das perturbações do sono no desempenho físico (fadiga e sonolência diurna), 

na disfunção neuroendócrina e/ou na inflamação subclínica já foram descritos como possíveis 

mediadores (Dam et al. 2008; Faubel et al. 2009; Reyes et al. 2013). Fragoso & Gill (2007) 

propuseram um modelo conceitual (Figura 4), especificando os múltiplos e interdependentes 

fatores que fundamentam as possíveis influências dos problemas de sono nos idosos e seus 

efeitos adversos na saúde geral, incluindo o status funcional.  

 

 

Figura 4. Modelo conceitual das relações entre problemas de sono e desfechos adversos 

(adaptado de Fragoso & Gill 2007). 
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Conforme os autores supracitados, as queixas de sono apresentam várias combinações 

de insônia e sonolência, e são consequências de múltiplos fatores de predisposição, precipitação 

e perpetuação. As relações postuladas no modelo são interdependentes (setas bidirecionais na 

Figura 4) e caracterizadas por variabilidade interindividual (limites tracejados na Figura 4). Os 

fatores predisponentes referem-se às mudanças intrínsecas na fisiologia do CSV, resultantes do 

envelhecimento normal/saudável, que apenas tornam o idoso vulnerável às queixas de sono 

subsequentes e desfechos adversos. Os fatores precipitantes envolvem as causas propriamente 

ditas das queixas de sono e resultados adversos, ou seja, do envelhecimento usual/patológico, 

ocorrendo em vários domínios (médico, físico, cognitivos e psicológico). Por fim, os fatores de 

perpetuação compreendem as influências psicossociais consequentes de sequelas relacionadas 

ao envelhecimento, como cuidados, isolamento social e luto, que afetam negativamente o CSV 

(Fragoso & Gill 2007).  

Observa-se, então, que a relação entre sono e desempenho funcional é complexa, e 

baseada em vias causais e repercussões clínicas semelhantes (Goldman et al. 2007). Alterações 

fisiopatológicas dos distúrbios do sono incluem vias metabólicas, hormonais e inflamatórias, 

que elevam atividades catabólicas, inibindo as anabólicas no músculo esquelético (Cooper et 

al. 1995; Yamauchi et al. 2005). É plausível que essas atividades favoreçam a proteólise 

muscular, modifiquem a composição corporal, aumentem o risco de resistência à insulina, 

acelerando o declínio relacionado à idade na massa e na força muscular, assim como em outros 

biomarcadores do status funcional (Jylha et al. 2001; Cesari et al. 2004; Piovezan et al. 2015).  

Portanto, os distúrbios do CSV são associados a um pior desempenho funcional em 

idosos, além de um maior risco de incapacidade funcional, quedas, fraturas, institucionalização, 

déficit cognitivo e depressão (Gooneratne et al. 2006; Goldman et al. 2007; Stone et al. 2008; 

Dam et al. 2008; Alessi et al. 2008; Spira et al. 2012; Reyes et al. 2013; Anderson et al. 2014). 

Esses distúrbios são frequentes em idosos das três categorias de deficiência, saudáveis, 
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dependentes e frágeis, entretanto a repercussão em idosos frágeis continua inconclusiva 

(Cochen et al. 2009; Moreno-Tamayo et al. 2017). 

Diante das repercussões gerais sobre o CSV, qual seria a contribuição de cada 

mecanismo subjacente à regulação do CSV na funcionalidade do idoso? Modificações nos 

processos reguladores do sono, circadianos e homeostáticos, vêm sendo amplamente 

relacionados à função física reduzida em idosos (Foley et al. 1995; Whitney et al. 1998; 

Rantanen et al. 2003; Foley et al. 2004; Goldman et al. 2007; Dam et al. 2008; Valenza et al. 

2013; Kim et al. 2015). 

A contribuição da ritmicidade circadiana no desempenho físico tem sido pesquisada, a 

partir do envolvimento de múltiplos fatores, ambientais, fisiológicos e psicobiológicos, que 

ocorrem ao longo do dia (Teo et al. 2011). E não está claro se a modulação circadiana no 

desempenho reflete apenas às mudanças do envelhecimento no marcapasso endógeno, ou se é 

associada às influências exógenas, como padrão e hábitos de sono ou outros aspectos do estilo 

de vida (Reilly et al. 1997). Dentre os mecanismos subjacentes na alteração do processo 

circadiano, destacam-se as alterações anatômicas e funcionais no hipotálamo, causando 

desregulação no sistema de temporização circadiana (Rolls 2012). 

No entanto, as mudanças relacionadas à idade são devidas principalmente a um processo 

não circadiano, conforme alguns autores (Dijk et al. 2000; Kryger et al. 2010). O processo 

homeostático apresenta papel fundamental na restauração do cérebro que ocorre durante o sono 

(Borbély et al. 1981), razão para a sua integridade ser tão crucial. As repercussões das alterações 

nesse processo podem ser bem exemplificadas pelo fenômeno de redução do desempenho 

funcional, tanto cognitivo quanto físico (Stickgold & Waker 2009). Idosos com maior 

fragmentação do sono apresentam pior desempenho neuromuscular e apresentam maior 

tendência à desenvolverem deficiências funcionais (Goldman et al. 2007).  
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Discutidas as possíveis participações individuais do componente circadiano e 

homeostático regulação do CSV no desempenho funcional, como seria expressa a interação dos 

mesmos? Há evidências de que a interação entre os processos circadianos e homeostáticos pode 

afetar uma gama de eventos neurocomportamentais (Schmidt et al. 2007). Contudo, na área da 

gerontologia, maior ênfase é direcionada à perspectiva funcional cognitiva (Carrier & Monk 

2000; Mander et al. 2017), mesmo que a importância do status funcional físico nessa área já 

tenha sido demonstrada (Kawamoto et al. 2004). Um exemplo de interação dos processos 

influenciando variáveis comportamentais seria: durante a execução de uma tarefa especifica, a 

eficiência do desempenho pode diminuir ao longo do dia, uma vez que a unidade homeostática 

(quantidade de horas desde o despertar) aumenta, devido a um "estado" menos propício para 

esse desempenho produzido pela unidade circadiana (entrada do sistema de temporização 

circadiana) ou por causa de ambas as influências (Carrier & Monk 2000). 

Até o presente momento, a literatura não abordou o impacto dos processos 

homeostáticos e circadianos no desempenho físico-funcional. Separar o efeito individual dos 

componentes circadianos e homeostáticos sobre a eficiência do desempenho não é uma tarefa 

fácil. A menos que um estudo adote uma abordagem específica para separar esses componentes, 

não será possível compreender como estão interagindo para influenciar o desempenho (Carrier 

& Monk 2000). Além disso, essa investigação pode ser particularmente importante em estudos 

com idosos, diante da influência do processo de envelhecimento sobre os componentes da 

regulação do CSV (Schmidt et al. 2007).  

A partir dessas observações acerca da participação homeostática e circadiana do sono e 

suas possíveis relações com o envelhecimento, declínio funcional e institucionalização, surgiu 

o questionamento quanto à contribuição desses componentes do sono sobre o desempenho 

funcional em idosos institucionalizados, e os possíveis fatores de risco envolvidos.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência dos componentes homeostático e circadiano do sono sobre o 

desempenho funcional em idosos institucionalizados. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estudo 01: Avaliar a relação entre a qualidade de sono, a funcionalidade do ritmo repouso-

atividade e os critérios do fenótipo de fragilidade em idosos institucionalizados. 

 

- Estudo 02: Analisar longitudinalmente a influência da qualidade do sono e da funcionalidade 

do ritmo repouso-atividade sobre a fragilidade em idosos instutucionalizados. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa caracterizou-se como sendo um estudo observacional longitudinal, com 

delineamento de uma coorte prospectiva, de 24 meses. Foram utilizadas três medidas, sendo 

uma medida na linha de base (2014) e duas subsequentes, com intervalo de doze meses entre 

as medidas (2015 e 2016). O período das coletas ocorreu entre os meses de setembro e 

dezembro. O desenho do estudo foi baseado nas recomendações do protocolo Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE) para estudos observacionais (Malta et al. 

2010).  

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado no Estado da Paraíba, especificamente na Primeira e Segunda 

Macrorregião Assistencial de Saúde, polarizadas pelos municípios de João Pessoa e Campina 

Grande, respectivamente. De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE, a Paraíba apresenta 

3.766.528 habitantes e 223 municípios. É destaque, entre os demais estados do nordeste 

brasileiro, por possuir proporção significativa de idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, 

atingindo aproximadamente 12,0% da população (IBGE-PB 2010), bem como o maior índice 

de envelhecimento (IBGE 2012).  

O território estadual paraibano, no âmbito da organização da assistência à saúde, está 

dividido em quatro macrorregiões, desde 2002: 1ª João Pessoa, 2ª Campina Grande, 3ª Patos e 

4ª Sousa (Figura 5). Cada macrorregião é composta por um determinado número de municípios, 
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Gerências Regionais de Saúde (GRS) e Regiões de Saúde (RS) ou Colegiados de Gestão 

Regional (CGR), agrupados com base nas características demográficas, socioeconômicas, 

geográficas, sanitárias, epidemiológicas, de acessibilidade e de oferta de serviços de saúde 

(Paraíba 2008; Brandão et al. 2012).  

 

 

Figura 5. As quatro macrorregiões assistenciais de saúde da Paraíba (adaptado de Paraíba 2008). 

 

As Macrorregiões Assistenciais de Saúde polarizadas pelos municípios de João Pessoa 

e Campina Grande absorvem as maiores demandas provenientes das cidades circunvizinhas. A 

primeira é composta por três GRS (1ª GRS-João Pessoa, 2ª GRS-Guarabira e 12ª GRS-

Itabaiana) e sete RS, totalizando 65 municípios e uma população de 1.732.585 habitantes, 

representando uma concentração de 29,14% dos municípios, com 47,82% da população do 

estado. A segunda é composta por três GRS (3ª GRS-Campina Grande, 4ª GRS-Cuité e 5ª GRS-

Monteiro) e oito RS, totalizando 70 municípios e uma população de 1.025.343 habitantes, 

representando uma concentração de 31,39% dos municípios e 28,30% da população do estado 

(Paraíba 2008; Brandão et al. 2012). 
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Em última pesquisa nacional, de caráter censitário, foram identificadas no território 

brasileiro 3.548 ILPI, distribuídas em 28,8% dos municípios, abrigando 83.870 idosos, ou seja, 

0,5% da população idosa (Ipea 2011). A região Nordeste concentra 8,5% das instituições do 

Brasil. A Paraíba apresenta 1.171 idosos institucionalizados, constituindo, aproximadamente, 

0,2% da população idosa do estado, revelando que a cobertura dessa modalidade de 

atendimento é bastante baixa (Ipea 2008).  

Mediante dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, 

estão catalogadas, atualmente, trinta e nove ILPI na Paraíba, alocadas em vinte e cinco 

municípios. A primeira macrorregião apresenta quinze ILPI, distribuídas em duas GRS (1ª e 2ª 

GRS), sete municípios (Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, João Pessoa, Guarabira, Solânea e 

Belém), e a segunda macrorregião concentra dez ILPI, distribuídas nas três GRS e em nove 

municípios (Remígio, Alagoa Grande, Lagoa Seca, Campina Grande, Picuí, Cuité, Monteiro, 

Sumé e Serra Branca). Para manutenção do sigilo, tanto dos estabelecimentos quanto dos 

residentes, as instituições serão categorizadas nesta pesquisa pelas letras A-O.  

 

3.3 POPULAÇÃO 

 

A população foi composta por idosos residentes em ILPI das Primeira e Segunda 

Macrorregião Assistencial de Saúde do Estado da Paraíba.  

Inicialmente foi realizado um levantamento, no primeiro semestre de 2014, junto à 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, com fins de identificação das ILPI 

existentes nas respectivas macrorregiões, sendo notificadas vinte e cinco instituições, 

totalizando 981 sujeitos, sendo 747 apenas da 1ª macrorregião. Em seguida, o Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Comitê Estadual Permanente de 

Monitoramento e Fiscalização de ILPI foram contatados para a obtenção das ILPI devidamente 
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cadastradas e regularizadas. Seguindo critérios de viabilidade para realização desta pesquisa, 

sugeridos pelo Comitê Estadual Permanente de Monitoramento e Fiscalização de ILPI, como 

infraestrutura mínima necessária, número considerável de idosos residentes (mediante a alta 

prevalência do desfecho estudado), distância acessível entre município referência (João Pessoa) 

e ILPI (máximo de 140 km), foram incluídas apenas quinze instituições; isto é, a totalidade de 

municípios da 1ª macrorregião e apenas na maior GRS da 2ª macrorregião, perfazendo 809 

indivíduos (Figura 6). E por fim, a direção de cada ILPI cadastrada forneceu a lista atualizada 

de idosos institucionalizados para o registro da população final.  

 

3.4 AMOSTRA 

 

Para a realização do cálculo amostral, foi observada na literatura a prevalência estimada 

da doença estudada (síndrome da fragilidade). Conforme a literatura pesquisada, estima-se que 

50% (Nóbrega et al. 2014; Kojima 2015) dos idosos institucionalizados são frágeis. Foram 

adotados os seguintes parâmetros estatísticos para o cálculo da amostra na linha de base: erros 

estatísticos máximos de 5,0% para o tipo I e 20,0% para o tipo II, poder de estudo de 80,0%, 

tamanho da população finita de 809 sujeitos e prevalência estimada da doença de 50,0%. Foi 

estimado um valor de 103 idosos institucionalizados, distribuídos proporcionalmente em cada 

instituição, e alocados de forma probabilística casual simples para formar a linha de base. A 

este valor foi acrescido 20,0% para compensar a ocorrência de eventuais perdas durante o 

seguimento. Desta forma, a amostra (linha de base) foi composta por 133 sujeitos.  

A partir desse cálculo foi definida uma amostra, que correspondeu aos seguintes 

critérios de inclusão (1) possuir idade igual ou superior a 60 anos, segundo a classificação de 

idoso da Organização Mundial da Saúde para os países em desenvolvimento; (2) não apresentar 

distúrbio cognitivo, de acordo com Mini Exame do Estado Mental (MEEM), a partir do ponto 
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de corte maior ou igual a dezessete pontos, definido pela metodologia utilizada pelo projeto 

Rede de Estudos sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros; (3) não apresentar qualquer situação 

clínica e funcional que impossibilitasse responder coerentemente aos instrumentos de coleta de 

dados e efetuar testes específicos. E foram excluídos do estudo os idosos que (1) desistiram da 

pesquisa durante a coleta dos dados; (2) apresentaram alguma condição clínica desfavorável à 

continuidade do estudo; (3) não conseguiram responder a quesitos indispensáveis do 

formulário. 

O fluxograma abaixo ilustra o seguimento dos participantes do estudo durante os 24 

meses, incluindo as etapas inicias da seleção da população e amostra, e o detalhamento da 

amostra total e da subamostra da actimetria. Em relação à amostra total (n=133), na primeira 

avaliação ocorreram seis óbitos e sete saídas das instituições por retorno à família, totalizando 

120 idosos no ano de 2015. Na segunda avaliação 11 óbitos e uma saída foram computados, 

havendo um retorno à instituição (saída em 2015), perfazendo um total de 109 idosos em 2016.  

Dos 133 idosos que constituíram a amostra total, apenas 61 participaram da actimetria. 

Mediante à quantidade de actímetros disponibilizados, alta incidência de déficits visual, 

auditivo, cognitivo e funcional, e baixo nível educacional da população-alvo (resistência na 

colaboração e aceitação do estudo), bem como utilização inadequada do dispositivo durante a 

coleta dos dados (critério de exclusão), ocorreram 72 perdas. A partir desta subamostra, na 

primeira avaliação ocorreram três óbitos, duas saídas, três recusas e cinco falhas no uso do 

dispositivo, finalizando em 48 idosos no ano de 2015. Apesar de terrem sido diminuídos 13 

idosos da subamostra em 2015, apenas os óbitos foram considerados perdas reais no estudo, 

uma vez que aqueles que recusaram o uso e não utilizaram de forma adequada o dispositivo, 

caso presentes em 2016 na instituição, continuaram participando do seguimento. Já na segunda 

avaliação, em 2016, foram calculados quatro óbitos, duas recusas de uso do dispositivo e houve 

um retorno à instituição (saída em 2015), concluindo em 51 idosos.   



 

Figura 6. Fluxograma para o detalhamento da seleção da amostra e seguimento dos participantes do estudo.   
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3.5 DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

 

Considerando que este trabalho corresponde a uma ampla investigação sobre os 

fatores relacionados à saúde, sono e desempenho funcional dos idosos, uma série de 

medidas foram contempladas (APÊNDICE C). Em virtude disso, para atender os 

objetivos específicos de cada estudo derivado desta tese, foi realizada uma triagem das 

variáveis utilizadas. Desse modo, os estudos que serão apresentados no tópico 

“Resultados e Discussões” poderão envolver variáveis distintas. Nos quadros a seguir 

serão descritas apenas as variáveis utilizadas nas análises referentes aos resultados destes 

estudos. 

 

 

I. Variáveis independentes: 

 

A. Variáveis sociodemográficas: 

Nome da variável Descrição Tipo de variável 

Idade Em anos de idade Quantitativa discreta 

Sexo 1 = masculino; 2 = feminino Categórica nominal 

Escolaridade* Em anos de estudo Quantitativa discreta 

Estado civil 1 = casado; 2 = solteiro; 3 = divorciado; 4 = viúvo Categórica nominal 

Tempo  

de instituição* 

Em meses (diferença entre a data da entrevista e a data 

de institucionalização registrada no prontuário) 
Quantitativa discreta 

Acompanhantes de 

quarto* 
Número de pessoas que dormem no mesmo quarto Quantitativa discreta 

*Prontuário do idoso e confirmação com equipe assistencial 
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B. Variáveis gerais de saúde: 

Nome da variável Descrição Tipo de variável 

Saúde percebida 

Autopercepção de saúde  

 “Em geral, o(a) Sr(a) diria que a sua saúde é?” 

1 = satisfatória; 2 = insatisfatória 

Categórica nominal 

Hipertensão arterial 

sistêmica* 

Se o idoso tem ou não  

1= sim; 2 = não 
Categórica nominal 

Acidente vascular cerebral* 
Se o idoso teve ou não 

1= sim; 2 = não 
Categórica nominal 

Doenças do coração* 
Se o idoso tem ou não  

1= sim; 2 = não 
Categórica nominal 

Doenças reumáticas* 
Se o idoso tem ou não  

0 = não; 1= sim 
Categórica nominal 

Osteoporose* 
Se o idoso tem ou não  

0 = não; 1= sim 
Categórica nominal 

Sintomatologia depressiva 

Avaliada pela Escala de Depressão Geriátrica, versão 

curta (Geriatric Depression Scale – GDS-15): 

1= suspeita de depressão (escore > 5) 

0 = não (escore 0-5) 

Categórica nominal 

Função cognitiva Escore da função cognitiva, avaliada pelo MEEM  Quantitativa discreta 

Cronotipo 

Avaliado pelo Questionário de Identificação de 

Indivíduos Matutinos e Vespertinos, em 5 categorias:  

-Vespertino extremo: 16 a 30 pontos = 4 

-Moderadamente vespertino: 31 a 41 pontos = 3 

-Indiferente: 42 a 58 pontos = 2 

-Moderadamente matutino: 59 a 69 pontos = 1 

-Matutino extremo: 70 a 86 pontos = 0 

Categórica nominal 

Diferenciação da categoria indiferente em:  

-Bimodal: índice de bimodalidade mais positivo 

Intermediário: índice de bimodalidade mais negativo 

Categórica nominal 

Número de medicamentos* Número de medicamentos em uso contínuo** Quantitativa discreta 

Uso de medicamentos Segundo o sistema de classificação Anatomical 

Therapeutical Chemical (ATC)  

Se o idoso usa ou não 

Categórica nominal 

Classe Sistema Nervoso* 
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Subclasse Antipsicótico* 1= sim; 2 = não 

 

Subclasse Hipnótico* 

Peso Medida padronizada do peso, em kg Quantitativa contínua 

Altura Medida padronizada da altura, em cm Quantitativa contínua 

Índice de Massa Corporal 

(IMC) 

Quociente do peso pela altura elevada à segunda 

potência, em quilogramas por metro quadrado (Kg/m2) 
Quantitativa contínua 

*Prontuário do idoso e confirmação com equipe assistencial 

**Especificando o tipo, a dosagem e a frequência 

 

C. Variáveis da qualidade do sono: Relativas ao Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (IQSP) (Ceolim & Menna-Barreto 2000; Araújo & Ceolim, 2010) 

Nome da variável Descrição Tipo de variável 

Qualidade do sono 

Escore global do IQSP 

(Soma dos sete componentes do IQSP) Quantitativa discreta 

Primeiro componente do IQSP (escore) 

Sono boa qualidade (escore global 0-4) = 0 

Sono má qualidade (escore global > 5) = 1 
Categórica nominal 

Latência do sono 

 

Segundo componente do IQSP (escore) 

Quantitativa discreta Estimativa do tempo decorrido entre o horário de deitar e o 

conciliar do sono noturno, em minutos 

Duração do sono noturno 

Terceiro componente do IQSP (escore) 

Quantitativa discreta 

Estimativa da duração total do sono noturno, em horas  

Eficiência habitual do sono 

Quarto componente do IQSP (escore) 

Quantitativa discreta Estimativa da duração do sono em relação ao tempo 

durante o qual o idoso permaneceu no leito, calculada pelo 

pesquisador, em percentual 

Distúrbios do sono noturno 

Quinto componente do IQSP (escore) 

Quantitativa discreta  Respostas do idoso sobre a ocorrência e frequência dos 

fatores de perturbação do sono noturno, como acordar no 

meio da noite; levantar-se para ir ao banheiro; dificuldade 
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de respirar; tossir ou roncar; sentir muito frio/calor; sonhos 

ruins/pesadelos; sentir dores 

Medicação para dormir 

 

Sexto componente do IQSP (escore) 

Quantitativa discreta Estimativa do idoso da frequência semanal de uso de 

medicação para dormir 

Sonolência e distúrbios 

diurnos 

 

Sétimo componente do IQSP (escore) 

Quantitativa discreta Estimativa do idoso sobre a intensidade da sonolência 

diurna e da falta de entusiasmo para as atividades diárias 

Início do sono Estimativa do início do sono (em horas) Quantitativa discreta 

Final do sono Estimativa do final do sono (em horas) Quantitativa discreta 

 

D. Variáveis do ritmo circadiano repouso-atividade: Relativas à actimetria 

Nome da variável Descrição Tipo de variável 

Variabilidade intra-diária 

(Intradaily variability – IV) 

Quantifica a fragmentação do ritmo, como a frequência e 

extensão de transições entre períodos de repouso e 

atividade (varia de 0 a 2 – valores altos indicam um ritmo 

mais fragmentado) (Van Someren et al. 1996; Carvalho-

Bos et al. 2007; Oosterman et al. 2009) 

Representa o componente homeostático da regulação do 

sono (Gonçalves et al. 2015) 

Quantitativa contínua 

IV60: utilizado para análise apenas o intervalo de tempo 

de 60minutos 

IVm: média para cada intervalo de amostragem 1 a 

60minutos (Gonçalves et al. 2014) 

Estabilidade inter-diária 

(Interdaily stability - IS) 

Quantifica a extensão em que todos os perfis de atividade 

registrados em 24 horas se assemelham entre si. Ou seja, 

verifica a regularidade dos períodos de início e término da 

atividade e o perfil de atividade individual específico 

através dos dias (varia de 0 a 1 – valores altos indicam um 

ritmo mais estável) (Van Someren et al. 1996; Carvalho-

Bos et al. 2007; Oosterman et al. 2009) 

Representa o componente circadiano da regulação do sono 

(Gonçalves et al. 2015) 

Quantitativa contínua 
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IS60: utilizado para análise apenas o intervalo de tempo 

de 60 minutos (IS60) 

ISm: média para os intervalos de amostragem divisores de 

1440 entre 1 e 60minutos. Os intervalos são de 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 45, 48 

e 60minutos (Gonçalves et al. 2014) 

Nível de atividade noturna 

(L5) 

Calculado pela média do período de 5 horas com o menor 

nível de atividade, na média- padrão de 24 horas (valores 

altos de L5 indicam agitação noturna). Foi utilizada a 

média aritmética de L5 dos 14 dias analisados (Van 

Someren et al. 1996) 

Quantitativa contínua 

Nível de atividade diurna 

(M10) 

Calculado pela média do período de 10 horas com o maior 

nível de atividade, na média- padrão de 24 horas (valores 

baixos de M10 indicam um estilo de vida inativo). Foi 

utilizada a média aritmética de M10 dos 14 dias 

analisados (Van Someren et al. 1996) 

Quantitativa contínua 

Amplitude relativa 

(relative amplitude - RA) 

Indica a amplitude do ritmo. Calculada como a diferença 

entre M10 e L5, dividido pela soma de M10 e L5 (varia 

entre 0 e 1: quanto maior for o valor, maior será a 

diferença entre os períodos de atividade e de repouso e 

mais “forte” será o ritmo) (Carvalho-Bos et al. 2007) 

Quantitativa contínua 

 

 

II. Variáveis dependentes: Referentes aos critérios de Fried et al. (2001) 

Nome da variável Descrição Tipo de variável 

Critério perda de peso 

Perda de peso não intencional, ≥ 4,5kg ou ≥ 5% do peso 

corporal no ano anterior, conforme auto relato 

1 = sim; 0= não 

Categórica nominal 

Critério exaustão 

Exaustão avaliada por auto relato de fadiga, de acordo 

com os itens 7 e 20 da Center for Epidemiological Studies 

– Depression 

1 = sim; 0 = não 

Categórica nominal 

Critério fraqueza muscular 

Medida da força de preensão, em quilogramas/força (Kgf) Quantitativa contínua 

Diminuição da força de preensão Categórica nominal 
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1 = sim; 0 = não 

 Critério lentidão 

Medida da velocidade da marcha, em milésimos de 

segundos 
Quantitativa contínua 

Diminuição da velocidade da marcha 

1 = sim; 0 = não 

Categórica nominal 

Critério baixo nível de 

atividade física 

Grau de atividade física, avaliado pelo International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ), versão curta, e 

calculado o gasto calórico em Kcal/sem 

 

Quantitativa discreta 

Baixo nível de atividade física = menor quintil  

1 = sim; 0 = não 

Categórica nominal 

Categorias do fenótipo de 

fragilidade 

0 = não frágil (0-2 critérios) 

 1 = frágil (≥ 3critérios) 

Categórica nominal 

Carga de  

fragilidade 

Soma dos critérios do fenótipo de fragilidade (0-5), sendo 

um ponto para cada critério positivo. 

Quantitativa discreta 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Foi elaborado um questionário para avaliação (APÊNDICE C) das variáveis 

independentes e dependentes, sendo subdividido em seções compostas por diferentes 

aspectos, como sociodemográficos, gerais de saúde, de sono subjetivo, de actimetria e de 

desempenho funcional. A seguir, serão descritos com maiores detalhes as informações 

que foram coletadas em cada aspecto citado e os instrumentos que foram utilizados.  

 

I. Dados sociodemográficos:  

Para a categoria de medidas sociodemográficas, foram agrupados dados sobre 

idade (em anos de idade), sexo (masculino e feminino), escolaridade (em anos de estudo), 

estado civil (casado, solteiro, divorciado e viúvo), tempo de moradia na instituição 

(diferença entre a data da entrevista e a data de institucionalização registrada no 
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prontuário, em meses) e quantidade de acompanhantes de quarto, com auxílio dos 

prontuários e da equipe de assistência à saúde de cada instituição. 

 

II. Dados gerais de saúde:  

A saúde percebida foi avaliada (Ministério da Saúde 2009) com base na opinião 

do indivíduo sobre a sua própria saúde, e apenas duas respostas eram possíveis. A 

presença de patologias/comorbidades, o número e as categorias de medicamentos em uso 

contínuo foram coletadas com auxílio de prontuários e da equipe de assistência à saúde.  

Em relação aos medicamentos, todos os nomes genéricos dos medicamentos 

(nomes comerciais) foram coletados e, em seguida, classificados em classes/grupos e 

subclasses/subgrupos, de acordo com a codificação correspondente do sistema de 

classificação Anatomical Therapeutical Chemical (ATC). Dentre os grupos pesquisados, 

foi destacado o de “Drogas que atuam no sistema nervoso”, designado grupo N, o qual 

apresenta sete subgrupos, Anestésicos (N01), Analgésicos (N02), Antiepilépticos (N03), 

Drogas Anti-Parkinson (N04), Psicolépticos (N05), Psicoanalepticos (N06) e Outras 

Drogas do Sistema Nervoso (N07). No subgrupo 05 são abordados os Antipsicóticos 

(N05A), Ansiolíticos (N05B), e Hipnóticos e Sedativos (N05C) (WHO 2013). No 

presente estudo apenas os subgrupos N05A e N05C foram ressaltados, diante da alta 

prevalência de prescrição e uso contínuo nos ambientes institucionais reportada na 

literatura (Lakey et al. 2006; Petrovic et al. 2006). Além do mais, o uso crônico destes 

está intimamente associado ao comprometimento funcional e fragilidade, sendo 

considerado fator de risco para quedas, fraturas, dependência física, entre outros 

(Pérodeau et al. 2011; de Groot et al. 2016; Frisher et al. 2016).  

Quanto à avaliação da função cognitiva, foi utilizado o MEEM (Folstein et al. 

1975) (ANEXO A). Consiste em uma escala de avaliação cognitiva que aborda questões 
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de memória de curto e longo prazo, orientação espacial e temporal, informações gerais e 

capacidade de realização de uma conta matemática. Provê informações sobre diferentes 

parâmetros cognitivos, contendo questões agrupadas em sete categorias, cada uma 

planejada com o objetivo de avaliar "funções" cognitivas específicas, como a orientação 

temporal (05 pontos), orientação espacial (05 pontos), registro de três palavras (03 

pontos), atenção e cálculo (05 pontos), recordação das três palavras (03 pontos), 

linguagem (08 pontos) e capacidade construtiva visual (01 ponto). O escore do MEEM 

pode variar de um mínimo de zero (maior grau de comprometimento cognitivo) até um 

total máximo de trinta pontos (melhor capacidade cognitiva). Esta escala foi devidamente 

validada para a população brasileira (Brucki et al., 2003) e é amplamente utilizada em 

instituições (Raposo et al. 2017). 

A depressão foi avaliada pela Escala de Depressão Geriátrica (Geriatric 

Depression Scale – GDS) versão curta (GDS-15), abreviada da escala original, sendo 

frequentemente utilizada para rastrear transtornos depressivos (Sheikh & Yesavage 

1986). Apresenta quinze itens, com ponto de corte 5/6. Trata-se de um instrumento 

validado, adaptado culturalmente e traduzido para o Brasil (Sousa et al. 2007) e vem 

sendo utilizado em ILPI (Raposo et al. 2017). 

O cronotipo foi investigado através do Questionário de Identificação de 

Indivíduos Matutinos e Vespertinos (HO/MEQ) (Horne & Östberg 1976). O HO é 

composto por dezenove questões de auto avaliação, que relacionam os horários 

preferenciais para realização das atividades de vida diária. A cada resposta é atribuído um 

valor, cujo somatório varia de 16 a 86. Escores acima de 58 classificam os indivíduos 

como matutinos (preferem dormir cedo e acordar cedo), abaixo de 42 como vespertinos 

(preferem dormir tarde e acordar mais tarde) e de 42 a 58 como intermediários ou 

indiferentes (ajustam-se melhor aos horários impostos pelas rotinas diárias). Foi incluído 
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o cálculo do Índice de Bimodalidade (IB) para diferenciar a categoria de indiferentes em 

intermediários (IB < -2000) ou bimodais (IB > 100), que pontuam igualmente no HO, 

mas apresentam respostas distintas (Martynhak et al. 2010). O cronotipo bimodal é 

caracterizado por maior flexibilidade e padrão de ciclo sono-vigília mais irregular, 

quando comparado ao intermediário. O HO foi validado para o Brasil (Benedito-Silva et 

al.1998), e vem sendo utilizado em larga escala em pesquisas epidemiológicas, inclusive 

em idosos institucionalizados (Şenol et al. 2013).  

As medidas antropométricas de peso e altura também foram avaliadas, com 

posterior cálculo do IMC. O peso foi mensurado com uma balança Filizola®, série 3.134, 

com divisões de 100g e a altura, com fita métrica de "fibre glass" com divisões de 1 mm.  

 

III. Qualidade do sono: 

Na avaliação da qualidade do sono foi empregado o IQSP (Buysse et al. 1989), 

elaborado para fornecer uma medida de qualidade de sono padronizada, fácil de ser 

respondida e interpretada. Este índice permite avaliar a qualidade subjetiva do sono e a 

ocorrência de distúrbios do mesmo em relação ao mês anterior à data de seu 

preenchimento pelos voluntários, a partir de informações tanto quantitativas como 

qualitativas sobre o sono. É composto por dezenove questões auto administradas 

agrupadas em sete componentes: qualidade subjetiva do sono (componente 01), latência 

para o sono (componente 02), duração do sono noturno (componente 03), eficiência 

habitual do sono (componente 04), transtornos do sono noturno (componente 05), uso de 

medicamentos para dormir (componente 06) e sonolência e distúrbios diurnos 

(componente 07). Cada componente é pontuado de zero a três, e sua soma fornece o 

escore global do índice, que varia de zero a vinte e um. Valores superiores a cinco indicam 

sono de má qualidade e inferiores a cinco, sono de boa qualidade. Foi validado para o uso 
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em diversos países (Bertolazi 2008). No Brasil, foi traduzido e utilizado com idosos 

(Ceolim & Menna-Barreto 2000) e especificamente com idosos em ILPI (Araújo & 

Ceolim 2010). 

 

IV. Ritmo circadiano repouso-atividade: 

A avaliação foi realizada através do actímetro (ACT10, Consultoria Eletrônica-

CE, Versão de Firmware v1.11 Revisão C, Brasil), que consiste em um dispositivo 

eletrônico portátil colocado no punho, semelhante a um relógio de pulso. É capaz de 

registrar, utilizando acelerômetros, o nível de atividade motora, através dos movimentos 

dos membros do seu usuário em um determinado período de tempo. A actimetria vem 

sendo utilizada em pesquisas envolvendo a mesma população do presente estudo (Martin 

et al. 2006). 

Para a análise do ritmo repouso-atividade foram utilizadas medidas não 

paramétricas (variabilidade intra-diária, estabilidade inter-diária, nível de atividade 

noturna, nível de atividade diurna e amplitude relativa), consideradas mais apropriadas e 

sensíveis às características do perfil de atividade de 24 horas em idosos (Van Someren et 

al.1999; Dowling et al. 2005; Calogiuri et al. 2013; Gonçalves et al. 2014, 2015). Como 

o perfil de atividade de 24 horas se assemelha mais a uma onda quadrada do que uma 

senoidal, e como os dados de atividade não são normalmente distribuídos, métodos 

estatísticos não paramétricos ao invés de métodos paramétricos (acrofase, amplitude) vêm 

sendo desenvolvidos para quantificar e analisar o rastreamento de atividade (Minors et al. 

1996). E ainda, as medidas paramétricas podem ser muito simples para capturar alguns 

aspectos qualitativos importantes desse padrão de atividade. Os níveis de atividade que 

são previstos pelo modelo paramétrico podem superestimar significativamente os níveis 



44 

 

médios verdadeiros mensurados durante um período tipicamente curto de repouso-

atividade (Dowling et al. 2005). 

 

V. Fenótipo de fragilidade: 

Os critérios adotados para caracterizar um idoso frágil foram baseados nos 

critérios do fenótipo propostos por Fried et al. (2001). Foram classificados como frágeis 

os idosos que apresentaram três ou mais destes critérios, e não frágeis àqueles com dois 

ou menos critérios. Categorização em dois grupos utilizada por González-Vaca et al. 

(2014) em idosos institucionalizados ao verificarem características basais similares entre 

idosos não frágeis e pré-frágeis. Seguem os critérios: (1) Critério perda de peso, avaliado 

por auto relato de perda não intencional ≥ 4,56 kg em um ano, ou ≥ 5% do peso corporal 

no último ano; (2) Critério exaustão, rastreado por autor relato de fadiga, de acordo com 

dois itens (7 e 20) da Center for Epidemiological Studies – Depression - CES-D (Radloff 

1977). O idoso que afirmou que, em três ou mais dias da semana, sentiu que necessitou 

fazer muito esforço para dar conta de suas tarefas habituais e que não conseguiu levar 

adiante as tarefas habituais, recebeu pontuação positiva para exaustão; (3) Critério 

fraqueza muscular, referente à diminuição da força de preensão na mão dominante 

ajustada ao sexo e ao IMC; (4) Critério lentidão, medido pela velocidade da marcha 

indicada em segundos (distância de 4,6 m), ajustado segundo sexo e altura; (5) Critério 

baixo nível de atividade física, que foi avaliado pela versão curta do IPAQ (Matsudo et 

al. 2001). Os valores obtidos foram calculados em Kcal/semana e os idosos participantes 

com o menor quintil de atividade física foram classificados com fenótipo positivo para 

esse critério. 

A força de preensão foi aferida por um dinamômetro manual hidráulico Jamar® 

Modelo J00105 e a velocidade da marcha com auxílio de um cronômetro.  
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3.7 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto, com fins de calibração e treinamento 

dos avaliadores (pesquisador responsável e estudantes de graduação e pós-graduação em 

Fisioterapia). Os participantes do estudo piloto não foram incluídos no banco de dados 

final. A coleta de dados foi realizada em três momentos (Figuras 7, 8 e 9), sempre 

ocorrendo na fase da tarde (13:00h-17:30h), por ser um período considerado de melhor 

aferição de varáveis neuromusculares (Teo et al. 2011), todas constando dos mesmos 

procedimentos que serão descritos a seguir. De modo geral, o primeiro momento da coleta 

de dados restringiu-se ao preenchimento dos quesitos inerentes ao questionário elaborado 

(entrevista). O segundo momento foi reservado à avaliação física e o terceiro, à entrega 

dos actímetros. As entrevistas e os testes físicos foram realizados nas dependências das 

ILPI, em espaços coletivos ou no próprio quarto do idoso.  

Em relação ao primeiro momento, devido à existência de idosos não instruídos na 

amostra, foi padronizada a entrevista para todos os participantes, uma vez que foram 

utilizados instrumentos auto administrados (como o IQSP). O desenvolvimento da 

entrevista obedeceu à ordem estabelecida no questionário, iniciando pela seção de 

identificação e finalizando com os critérios do fenótipo de fragilidade (de perda de peso, 

exaustão e baixo nível de atividade física). Para preenchimento de algumas informações, 

a equipe de enfermagem das instituições foi solicitada a complementar alguns dados não 

respondidos de forma segura pelo idoso, como por exemplo, o tempo de residência na 

instituição, patologias e medicamentos em uso contínuo.  

Vale ressaltar que para o critério baixo nível de atividade física, aferido pelo 

IPAQ, os resultados foram calculados em MET-minutos/semana e transformados em 

Kcal/semana, através da seguinte fórmula MET-min x (peso em quilogramas/60 
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quilogramas) (International Physical Activity Questionnaire 2010). A partir deste cálculo, 

foi identificado o menor quintil de atividade física para cada sexo, e utilizado como ponto 

de corte para classificar como baixo nível de atividade física (Gruenewald et al. 2009).  

Na avaliação física, foram mensuradas força de preensão e da velocidade de 

marcha, incluindo peso e altura. Os equipamentos foram calibrados sempre que 

necessário. Para este momento, foi estruturado, em cada instituição, um “circuito” onde 

ficaram expostos os materiais a serem utilizados. O dinamômetro portátil, na mão 

dominante, foi empregado para avaliação da força de preensão. Os indivíduos foram 

posicionados sentados, com braço paralelo ao tronco, cotovelo posicionado em 90o de 

flexão, e antebraço e punho em posição neutra. Foram realizadas três medições 

consecutivas, com intervalo mínimo de 30 segundos entre elas, e considerado a média 

aritmética dos três valores. Para análise da velocidade da marcha, o percurso de 4,6 metros 

foi cronometrado, sendo utilizado o valor de velocidade média das três tentativas. O 

percurso foi disposto em linha reta, com registro de tempo em milésimos de segundos. 

Após a obtenção das medidas referentes aos critérios do fenótipo de fragilidade, 

essas foram manipuladas e transformadas em uma variável quantitativa, denominada de 

“carga de fragilidade” (“frailty burden”), seguindo proposta sugerida por Varadhan et al. 

(2008). O valor da carga varia de zero a cinco, de acordo com os critérios positivos do 

fenótipo avaliado.  

Por fim, o terceiro momento foi reservado para entrega do actímetro, juntamente 

com o diário de sono e as instruções para o uso do dispositivo. Os actímetros foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica (LNRB). Os 

idosos, os respectivos cuidadores e a equipe de enfermagem, foram instruídos e treinados 

para a utilização adequada do actímetro e diário de sono (ANEXO B, C). Todos os idosos 

selecionados para esta etapa foram constantemente supervisionados e auxiliados por um 
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responsável designado por cada ILPI. Diante da dificuldade documentada na obtenção de 

dados auto administrados de idosos institucionalizados (Fiorentino & Ancoli-Israel 

2006), o preenchimento do diário de sono foi realizado unicamente pela equipe de 

enfermagem. No presente estudo, os participantes utilizaram, continuamente, o actímetro 

no punho não dominante durante um período de quatorze dias (dias e noites consecutivos) 

(Van Someren 2007; Oosterman et al. 2009; Calogiuri et al. 2013) e a captação das 

informações pelo aparelho foi realizada no intervalo de amostragem de um minuto. Todas 

as informações obtidas pelo actímetro foram referentes à semana e ao fim de semana. A 

cada quatorze dias, o actímetro foi retirado pelos avaliadores e os dados armazenados 

foram transferidos para o computador e tratados pelo software El Temps© (AntoniDíez-

Noguera, Universitat de Barcelona, http://www.el-temps.com) e pela rotina de análise das 

variáveis desenvolvida no LNRB da UFRN, utilizando a ferramenta Matlab. 

 

 

Figura 7. Primeiro momento da coleta de dados. 5a. Entrevista. 5b. Aplicação de teste 

para rastreio da função cognitiva (Nóbrega 2017). 

http://www.el-temps.com/
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Figura 8. Segundo momento da coleta de dados. 6a. Avaliação das medidas 

antropométricas. 6b. Avaliação da força de preensão manual. 6c. Avaliação da velocidade 

da marcha (Nóbrega 2017). 

 

 

Figura 9. Terceiro momento da coleta de dados. 7a. Entrega de actímetros. 7b. Entrega de 

instruções de uso (Nóbrega 2017). 
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3.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As análises dos dados foram realizadas utilizando o software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, Chicago, IL, USA), versão 20.0. A normalidade dos 

dados foi verificada a partir do teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Em todas as análises 

foram considerados intervalos de confiança (IC) de 95% e um p valor <0,05. 

 

A seguir serão detalhadas as análises que foram utilizadas em cada estudo. 

 

- Análise ESTUDO 01: 

 

A estatística descritiva foi realizada usando-se medidas de distribuição (média, 

desvio-padrão, frequência absoluta e relativa) para todas as variáveis. Nesta etapa foram 

descritos os critérios de fragilidade e os componentes do IQSP para a amostra completa 

(n=133) e para a subamostra da actimetria (n=61), além da caracterização das variáveis 

não paramétricas do ritmo repouso-atividade (n=61). Em seguida foram realizadas 

análises bivariadas, sumarizadas de acordo com a presença ou ausência de cada um dos 

critérios do fenótipo de fragilidade, aplicando-se o teste t de Student. Esta análise foi 

realizada com a amostra total, n=133, para avaliar se existia relação entre os escores dos 

componentes do IQSP e os critérios do fenótipo de fragilidade, e com a subamostra, n=61, 

para avaliar se existia relação entre as variáveis não paramétricas do ritmo repouso-

atividade e os critérios do fenótipo de fragilidade. A magnitude das diferenças foi 

calculada a partir do índice Cohen’s (d) do Effect Size. 
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- Análise ESTUDO 02: 

 

Para a descrição da amostra e da subamostra nas três medidas do seguimento, os 

dados foram apresentados em médias e desvios-padrão ou frequências (absoluta e 

relativa). Para acompanhar o comportamento, durante o seguimento, das variáveis 

contínuas de qualidade de sono (amostra total), do ritmo repouso-atividade (subamostra) 

e de fragilidade, foi utilizada ANOVA de medidas repetidas. Posteriormente, para 

amostra total e subamostra, análises bivariadas foram desenvolvidas por meio de análise 

de variância (ANOVA), teste t de Student e correlação de Pearson para comparar médias 

e frequências das variáveis independentes com o desfecho (carga de fragilidade), em cada 

ano de avaliação. Por fim foram realizadas análises multivariadas para analisar as 

alterações longitudinais na carga de fragilidade utilizando modelos lineares de efeitos 

mistos, que permitem analisar dados longitudinais desbalanceados em estrutura 

hierárquica e incorporar a dependência e a estrutura de correlação dos erros (Fausto et al. 

2008). Nesses modelos mistos são envolvidas variáveis de efeito fixo e aleatório. O 

tempo, variável de efeito aleatório, representa a taxa média de mudança na carga de 

fragilidade ao longo do tempo. A interação entre uma variável de efeito fixo 

(independente) e o tempo avalia se essa variável é um preditor de mudanças longitudinais 

na variável dependente. Portanto, foram construídos modelos lineares de efeitos mistos 

para analisar se às mudanças na qualidade do sono e ritmo repouso-atividade seriam 

preditores de aumento na carga de fragilidade, no curso de 24 meses. Para tanto, foram 

incluídas a variável dependente mensurada nos três anos do seguimento e as 

independentes apenas na linha de base. As variáveis independentes principais (de efeito 

fixo) foram organizadas em variáveis da qualidade do sono (latência, duração, início e 

final do sono e escore IQSP) (modelo 1 aplicado na amostra total) e variáveis do ritmo 
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repouso-atividade (L5, M10, AR, IS60, ISm, IV60 e IVm) (modelo 2 aplicado na 

subamostra). Assim, foram avaliados os termos de interação entre o tempo e todas as 

variáveis de efeito fixo, mas apenas aquelas estatisticamente relevantes (p<0,20) foram 

incluídas nos modelos. As variáveis independentes de confusão ou covariáveis (de efeito 

fixo) incluídas foram idade, sexo, GDS, MEEM, número de medicamentos, uso de 

antipsicóticos e de hipnóticos e sedativos, IMC, saúde percebida, doenças reumáticas, 

osteoporose e número de acompanhantes de quarto. Os modelos foram ajustados pelas 

covariáveis citadas para explicar as possíveis influências sobre a qualidade do sono e o 

ritmo repouso-atividade, identificadas segundo literatura e analises bivariadas. Todos os 

modelos incluíram o intercepto, isto é a média do desfecho na linha de base entre os 

idosos, e o tempo como variáveis de efeitos aleatórios.  

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), obtendo-se aprovação e 

parecer favorável para a sua realização (no 834.782) (APÊNDICE A). Todos os 

participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B), conforme as recomendações preconizadas na Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/MS. Foi garantido o respeito 

e a liberdade de participar, ou mesmo o direito de desistir em qualquer momento do 

estudo, sem nenhum dano pessoal ou profissional, como também o anonimato na 

divulgação dos resultados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Os resultados e discussões do presente trabalho são apresentados na forma de dois 

estudos elaborados com os dados coletados. 

 

O Estudo 01, intitulado “Má qualidade de sono e alterações do ritmo de repouso-

atividade se relacionam com os critérios do fenótipo de fragilidade em idosos 

institucionalizados: um estudo transversal”, será submetido à revista Archives of 

Gerontology and Geriatrics, que atualmente possui Qualis A1 da CAPES para a área 

21 (Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) e fator de 

impacto 2.086. 

 

O Estudo 02, intitulado “Má qualidade do sono, irregularidade e fragmentação do 

ritmo repouso-atividade são preditores do aumento da carga de fragilidade em 

idosos institucionalizados?”, será submetido à revista Journal of the American 

Medical Directors Association, que atualmente possui Qualis A1 da CAPES para a área 

21 (Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) e fator de 

impacto 5.775. 
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4.1 ESTUDO 01 

 

Título: Má qualidade de sono e alterações do ritmo de repouso-atividade se relacionam 

com os critérios do fenótipo de fragilidade em idosos institucionalizados: um estudo 

transversal 

Patrícia Vidal de Negreiros Nóbrega1*, Álvaro Campos Cavalcanti Maciel2, John 

Fontenele-Araújo1 

1Departamento de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 

Brasil 

2Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

RN, Brasil 

*Autor correspondente:  

E-mail: patriciavnn@gmail.com (PVNN) 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento ocasiona modificações na ritmicidade e qualidade do 

ciclo sono-vigília, as quais são bem mais prevalentes e graves em idosos 

institucionalizados. Uma das manifestações patológicas que compartilha características 

clínicas com transtornos do sono e prediz resultados similares é a Síndrome da 

Fragilidade, cujo fenótipo envolve perda de peso, fadiga, fraqueza, lentidão e atividade 

física reduzida. Objetivo: Avaliar a relação entre qualidade de sono, ritmo repouso-

atividade com os critérios do fenótipo de fragilidade em idosos institucionalizados. 

Metodologia: Foram avaliados 133 idosos residentes em quatorze instituições do Estado 

da Paraíba, Brasil. Utilizou-se Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP), 

incluindo seus componentes, actimetria e critérios do fenótipo de fragilidade propostos 

por Fried et al. Na análise estatística foram utilizadas medidas de distribuição e teste t de 

mailto:patriciavnn@gmail.com
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Student, considerando um intervalo de confiança de 95% e um p < 0,05, com cálculo dos 

respectivos Effect-Size. Resultados: A amostra foi caracterizada por média de idade de 

78,76 (±7,62) anos, má qualidade de sono, no IQSP (7,71±4,38 pontos), e 47,3% de 

idosos frágeis. Os idosos frágeis obtiveram pior qualidade de sono, IQSP=9,00 (±4,59), 

quando comparados aos não frágeis, IQSP=6,42 (±3,74) (p=0,001). Os idosos com 

queixas de qualidade de sono ruim, latência de sono prolongada, duração de sono 

inadequada, baixa eficiência habitual de sono, presença de distúrbios do sono noturno e 

diurno e/ou uso de medicação para dormir apresentaram critério positivo para exaustão, 

perda de peso não-intencional, redução na velocidade da marcha, força de preensão e na 

atividade física. Adicionalmente foram verificados maior irregularidade e fragmentação 

do ritmo repouso-atividade nos idosos frágeis [(ISm=0,32±0,14; p=0,041) 

(IVm=0,88±0,23; p=0,032), respectivamente]. Conclusões: Com base nos resultados 

podemos verificar que os idosos com maior fragilidade apresentaram pior qualidade do 

sono e alterações no ritmo repouso-atividade. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Qualidade de sono. Actigrafia. Ritmo circadiano. 

Fragilidade. 

1. Introdução 

O sono é um fator crucial na promoção e manutenção da saúde do indivíduo em 

todas as faixas etárias. Os idosos, em especial, necessitam de um sono adequado para 

manter a qualidade de vida, bem como para proteger suas funções físicas e mentais 

(Hoffman 2003).  

No entanto, importantes alterações quantitativas e qualitativas no sono ocorrem 

com o avanço da idade (Cirelli 2012). Por exemplo, os idosos referem queixas de 

dificuldade para iniciar ou manter o sono, despertar precoce, sono fragmentado, 

superficial e não reparador, resultando em uma precária qualidade do sono. Essas queixas 
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são tão frequentes em idosos que têm sido referidas como uma "síndrome geriátrica 

multifatorial”. Uma má qualidade do sono, por sua vez, aumenta o risco de fadiga diurna, 

quedas, dificuldades de concentração e memória, e reduz o estado de saúde geral e a 

qualidade de vida (Foley et al. 2004; Vaz Fragoso & Gill 2007; Park et al. 2013). 

Ademais, os ritmos biológicos também são alterados com o envelhecimento, 

incluindo o ritmo repouso-atividade (Hofman & Swaab 2006; Luik et al. 2013). Este ritmo 

pode ser considerado como um indicador da organização circadiana do ciclo sono-vigília 

(CSV) (de Souza et al. 2003). Nesta fase da vida, o ritmo repouso-atividade é marcado 

por irregularidade, fragmentação e enfraquecimento, isto é, elevação na variabilidade 

intra-diária (IV) e no nível de atividade noturna (L5) e redução na estabilidade inter-diária 

(IS), no nível de atividade diurna (M10) e na amplitude de atividade (AR) (Huang et al. 

2002; Nóbrega et al. 2014).  

Apesar de serem comuns em idosos, as queixas relacionadas ao sono são ainda 

mais prevalentes em idosos institucionalizados e os distúrbios do sono que os acometem 

são bem mais graves, quando comparados aos idosos residentes na comunidade (Valenza 

et al. 2013). Os problemas de sono observados em idosos institucionalizados envolvem 

despertar matinal precoce, irregularidade do ritmo, reduzida atividade diurna (Fetveit & 

Bjorvatn 2002; Song et al. 2009), frequentes cochilos diurnos, severa fragmentação do 

sono noturno, alteração na consolidação do sono e redução dos estágios de sono profundo 

(Voyer et al., 2006; Meadows et al. 2010).  Essas alterações contribuem com uma das 

principais queixas desses idosos, a má qualidade de sono (Araújo & Ceolim 2010; Daglar 

et al. 2014). Neste sentido, a institucionalização relaciona-se com a degradação de 

parâmetros do sono, onde sua prevalência alcança até 70% dos idosos residentes nesses 

locais (Alessi & Schnelle 2000). 
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O processo de institucionalização, além de constituir um fator de risco a um sono 

precário, também é considerado um dos desfechos clínicos adversos de uma síndrome 

geriátrica, denominada Síndrome da Fragilidade. Uma síndrome clínica com declínio da 

reserva de energia, que dificulta a manutenção da homeostase em situações de exposição 

à eventos estressores. A fragilidade pode ser expressa, clinicamente, por lentidão, 

fraqueza muscular, perda de peso, baixo nível de atividade física e fadiga (Fried et al. 

2001).  

Poucas e recentes são as evidências de que estas duas condições clínicas, 

distúrbios do sono e síndrome da fragilidade, apresentam associações. Estudos vêm 

demonstrando elevada prevalência de fragilidade em idosos com má qualidade do sono, 

sonolência diurna excessiva, diminuição da eficiência do sono, latência do sono 

prolongada e distúrbios respiratórios do sono (Ensrud et al. 2009; Cochen et al. 2009; 

Endeshaw et al. 2009; Vaz Fragoso et al. 2009; Ensrud et al. 2012; Piovezan et al. 2013, 

2015; Santos et al. 2014; Del Brutto et al. 2016). 

A postulação da possível associação entre marcadores da qualidade do sono e do 

ritmo repouso-atividade com os critérios que compõem o fenótipo da fragilidade parte do 

pressuposto do compartilhamento de características clínicas comuns e do prognóstico de 

resultados similares. Dentre os critérios de fragilidade, e suas relações com os transtornos 

do sono, a exaustão, a fraqueza, a lentidão e a baixa atividade física já foram estabelecidos 

na literatura (Endeshaw et al. 2009; Ensrud et al. 2012; Piovezan et al. 2015; Del Brutto 

et al. 2016; Young et al. 2002; Goldman et al. 2007, 2008; Dam et al. 2008; Spira et al. 

2012). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre qualidade de 

sono, a funcionalidade do ritmo repouso-atividade e os critérios do fenótipo de fragilidade 

em idosos institucionalizados. 



57 

 

2. Materiais e métodos 

2.1 Desenho do estudo 

O presente estudo é do tipo analítico e transversal, conduzido com idosos 

institucionalizados, no período de setembro a dezembro de 2014. O desenho do estudo 

foi baseado nas recomendações do protocolo Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (Malta et al. 2010) para estudos observacionais.  

Essa pesquisa foi submetida à apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Brasil (protocolo no 834.782 CEP/UFRN). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

2.2 Participantes 

A população foi composta por idosos residentes em Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) nas duas principais Macrorregiões Assistenciais de Saúde 

do Estado da Paraíba, a primeira e a segunda, polarizadas pelos municípios de João Pessoa 

e Campina Grande, respectivamente. Ambas absorvem as maiores demandas 

provenientes das cidades circunvizinhas e comportam o maior percentual da população 

do estado, 47,82% (1ª) e 28,30% (2ª) (Paraíba 2008). Nessas duas macrorregiões um total 

de 809 idosos, alocados em quinze ILPI e oito municípios (Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, 

João Pessoa, Guarabira, Solânea, Belém e Campina Grande), foram identificados e 

constituíram a população inicial do estudo. 

Os seguintes parâmetros estatísticos para estudos seccionais foram seguidos para 

o cálculo da amostra: margem de erro de 20,0%, taxa de não resposta de 20,0%, tamanho 

da população finita de 809 sujeitos e prevalência estimada da síndrome da fragilidade de 

50,0% (Nóbrega et al. 2014; Kojima 2015). Foi estimado um valor de 103 idosos 

institucionalizados, distribuídos proporcionalmente em cada instituição, e alocados de 
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forma probabilística casual simples. A este valor foi acrescido 20,0% para compensar a 

ocorrência de eventuais perdas durante a relação do estudo. Desta forma, a amostra foi 

composta por 133 sujeitos.  

A partir desse cálculo foi definida uma amostra, que correspondeu aos seguintes 

critérios de inclusão (1) possuir idade igual ou superior a 60 anos, segundo a classificação 

de idoso da Organização Mundial da Saúde para os países em desenvolvimento; (2) não 

apresentar distúrbio cognitivo, de acordo com Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

(Folstein et al. 1975), a partir do ponto de corte maior ou igual a dezessete pontos, 

definido pela metodologia utilizada pelo projeto Rede de Estudos sobre Fragilidade em 

Idosos Brasileiros; (3) não apresentar qualquer situação clínica e funcional que 

impossibilitasse responder coerentemente aos instrumentos de coleta de dados e efetuar 

testes específicos. E foram excluídos do estudo os idosos que (1) desistiram da pesquisa 

durante a coleta dos dados; (2) apresentaram alguma condição clínica desfavorável à 

continuidade do estudo; (3) não conseguiram responder a quesitos indispensáveis do 

formulário. 

2.3 Medidas 

Qualidade de sono 

O IQSP (Buysse et al. 1989) foi empregado por fornecer uma medida de qualidade 

de sono padronizada, fácil de ser respondida e interpretada. É composto por dezenove 

questões auto administradas agrupadas em sete componentes: qualidade subjetiva do sono 

(componente 1), latência para o sono (componente 2), duração do sono noturno 

(componente 3), eficiência habitual do sono (componente 4), transtornos do sono noturno 

(componente 5), uso de medicamentos para dormir (componente 6) e sonolência e 

distúrbios diurnos (componente 7). Cada componente é pontuado de zero a três, e sua 

soma fornece o escore global do índice, que varia de zero a vinte e um. Valores superiores 
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a cinco indicam sono de má qualidade e inferiores a cinco, sono de boa qualidade. Foi 

validado para o uso em diversos países. No Brasil, foi traduzido (Bertolazi 2008) e 

utilizado com idosos e especificamente com idosos em ILPI (Araújo & Ceolim 2010). 

Ritmo repouso-atividade 

A avaliação foi realizada através do actímetro (ACT10, Consultoria Eletrônica-

CE, Versão de Firmware v1.11 Revisão C, Brasil). A actimetria vem sendo utilizada em 

pesquisas envolvendo a mesma população do presente estudo (Martin et al. 2006). Para a 

análise, foram utilizadas cinco medidas não-paramétricas, consideradas mais apropriadas 

e sensíveis às características do perfil de atividade de 24 horas em idosos (Van Someren 

et al. 1999; Dowling et al. 2005; Calogiuri et al. 2013; Gonçalves et al. 2014, 2015):  

(1) Variabilidade intra-diária (Intradaily variability - IV), quantifica a fragmentação do 

ritmo, como a frequência e extensão de transições entre períodos de repouso e atividade 

(Van Someren et al. 1996; Oosterman et al. 2009). Foi utilizada para análise o intervalo 

de tempo de 60 minutos (IV60) e média para cada intervalo de amostragem 1 a 60minutos 

(IVm) (Gonçalves et al. 2014);  

(2) Estabilidade inter-diária (Interdaily stability - IS), quantifica a extensão em que todos 

os perfis de atividade registrados em 24 horas se assemelham entre si. Ou seja, verifica a 

regularidade dos períodos de início e término da atividade e o perfil de atividade 

individual específico através dos dias (Van Someren et al. 1996). Foi utilizada para 

análise o intervalo de tempo de 60 minutos (IS60) e a média (ISm) para os intervalos de 

amostragem divisores de 1440 entre 1 e 60minutos (Gonçalves et al. 2014);  

(3) Nível de atividade noturna (L5), calculado pela média do período de 5 horas com o 

menor nível de atividade, na média-padrão de 24 horas. Foi utilizada a média aritmética 

de L5 dos 14 dias analisados (Van Someren et al. 1996);  
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(4) Nível de atividade diurna (M10), calculado pela média do período de 10 horas com o 

maior nível de atividade, na média-padrão de 24 horas. Foi utilizada a média aritmética 

de M10 dos 14 dias analisados (Van Someren et al. 1996);  

(5) Amplitude relativa (relative amplitude - RA), indica a amplitude do ritmo atividade-

repouso. Calculada como a diferença entre M10 e L5, dividido pela soma de M10 e L5 

(Carvalho-Bos et al. 2007). 

Critérios do fenótipo de fragilidade 

Os critérios adotados para caracterizar um idoso frágil foram baseados nos 

propostos por Fried et al. (2001), que são: (1) Critério perda de peso, avaliado por autor 

relato de perda não intencional ≥ 4,56 kg em um ano, ou ≥ 5% do peso corporal no último 

ano; (2) Critério exaustão, rastreado por autor relato de fadiga, de acordo com dois itens 

(7 e 20) da Center for Epidemiological Studies – Depression - CES-D (Radloff 1977). O 

idoso que afirmou que, em três ou mais dias da semana, sentiu que necessitou fazer muito 

esforço para dar conta de suas tarefas habituais e que não conseguiu levar adiante as 

tarefas habituais, recebeu pontuação positiva para exaustão; (3) Critério fraqueza 

muscular, referente à diminuição da força de preensão na mão dominante ajustada ao sexo 

e ao Índice de Massa Corporal (IMC); (4) Critério lentidão, medido pela velocidade da 

marcha indicada em segundos (distância de 4,6 m), ajustado segundo sexo e altura; (5) 

Critério baixo nível de atividade física, que foi avaliado pela versão curta do International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Matsudo et al. 2001). Os valores obtidos foram 

calculados em Kcal/semana e os idosos participantes com o menor quintil de atividade 

física foram classificados com fenótipo positivo para esse critério. Ao totalizar os cinco 

critérios de mensuração do fenótipo de fragilidade, foram considerados frágeis os idosos 

que apresentaram três ou mais destes critérios e não frágeis àqueles com dois ou menos 

critérios. Categorização em dois grupos utilizada por González-Vaca et al. (2014) em 
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idosos institucionalizados ao verificarem características basais similares entre idosos não 

frágeis e pré-frágeis. 

A força de preensão foi aferida por um dinamômetro manual hidráulico Jamar® 

Modelo J00105 e a velocidade da marcha com auxílio de um cronômetro. O peso foi 

mensurado com uma balança Filizola®, série 3.134, com divisões de 100g e a altura, com 

fita métrica de "fibre glass" com divisões de 1 mm. As medidas antropométricas de peso 

e altura também foram avaliadas, com posterior cálculo do IMC. 

Aspectos sociodemográficos  

Para as variáveis sociodemográficas foram coletadas informações referentes à 

idade (em anos de idade), sexo (masculino e feminino), escolaridade (em anos de estudo), 

estado civil (casado, solteiro, divorciado e viúvo) e tempo de moradia na instituição 

(diferença entre a data da entrevista e a data de institucionalização registrada no 

prontuário, em meses).  

2.4 Procedimentos 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto, com fins de calibração e treinamento 

dos pesquisadores. Os participantes do estudo piloto não foram incluídos no banco de 

dados final. A coleta de dados foi realizada em três momentos, sempre ocorrendo na fase 

da tarde (13:00h-17:30h), todas constando dos mesmos procedimentos que serão 

descritos a seguir. De modo geral, o primeiro momento da coleta de dados restringiu-se 

ao preenchimento dos quesitos inerentes ao questionário elaborado (entrevista). O 

segundo momento foi reservado à avaliação física e o terceiro, à entrega dos actímetros. 

As entrevistas e os testes físicos foram realizados nas dependências das ILPI, em espaços 

coletivos ou no próprio quarto do idoso.  

O desenvolvimento da entrevista obedeceu à ordem estabelecida no questionário, 

iniciando pela seção de identificação e finalizando com os critérios do fenótipo de 
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fragilidade (de perda de peso, exaustão e baixo nível de atividade física). Para 

preenchimento de algumas informações, a equipe de enfermagem das instituições foi 

solicitada a complementar alguns dados não respondidos de forma segura pelo idoso. 

Na avaliação física, foram mensuradas força de preensão e da velocidade de 

marcha, incluindo peso e altura. Os equipamentos foram calibrados sempre que 

necessário. Para este momento, foi estruturado, em cada instituição, um “circuito” onde 

ficaram expostos os materiais a serem utilizados. O dinamômetro portátil, na mão 

dominante, foi empregado para avaliação da força de preensão. Os indivíduos foram 

posicionados sentados, com braço paralelo ao tronco, cotovelo posicionado em 90o de 

flexão, e antebraço e punho em posição neutra. Foram realizadas três medições 

consecutivas, com intervalo mínimo de 30 segundos entre elas, e considerado a média 

aritmética dos três valores. Para análise da velocidade da marcha, o percurso de 4,6 metros 

foi cronometrado, sendo utilizado o valor de velocidade média das três tentativas. O 

percurso foi disposto em linha reta, com registro de tempo em milésimos de segundos. 

Por fim, o terceiro momento foi reservado para entrega do actímetro, juntamente 

com o diário de sono e as instruções para o uso do dispositivo. Os actímetros foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica (LNRB). 

Mediante a quantidade de actímetros disponibilizados, a alta incidência de déficits visual, 

auditivo, cognitivo e funcional, e o baixo nível educacional da população-alvo 

(resistência na colaboração e aceitação do estudo), bem como a utilização inadequada do 

dispositivo durante a coleta dos dados (critério de exclusão), apenas 61 idosos fizeram 

uso de actímetros, e por isso estes idosos constituíram uma subamostra dos 133 

participantes. Os idosos, os respectivos cuidadores e a equipe de enfermagem, foram 

instruídos e treinados para a utilização adequada do actímetro e diário de sono. Todos os 

idosos selecionados para esta etapa foram constantemente supervisionados e auxiliados 
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por um responsável designado por cada ILPI. Diante da dificuldade documentada na 

obtenção de dados auto administrados de idosos institucionalizados (Fiorentino & Ancoli-

Israel 2006), o preenchimento do diário de sono foi realizado unicamente pela equipe de 

enfermagem. No presente estudo, os participantes utilizaram, continuamente, o actímetro 

no punho não dominante durante um período de quatorze dias (dias e noites consecutivos) 

(Calogiuri et al., 2013; Oosterman et al. 2009; Van Someren 2007) e a captação das 

informações pelo aparelho foi realizada no intervalo de amostragem de um minuto. Todas 

as informações obtidas pelo actímetro foram referentes à semana e ao fim de semana. A 

cada quatorze dias, o actímetro foi retirado pelos avaliadores e os dados armazenados 

foram transferidos para o computador e tratados pelo software El Temps© (AntoniDíez-

Noguera, Universitat de Barcelona, http://www.el-temps.com) e pela rotina de análise das 

variáveis desenvolvida no LNRB da UFRN, utilizando a ferramenta Matlab. 

2.5 Análise estatística 

As análises dos dados foram realizadas utilizando o software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, Chicago, IL, USA), versão 20.0. A estatística descritiva 

foi realizada usando-se medidas de distribuição (média, desvio-padrão, frequência 

absoluta e relativa) para todas as variáveis. Nesta etapa foram descritos os critérios de 

fragilidade e os componentes do IQSP para a amostra completa (n=133) e para a 

subamostra da actimetria (n=61), além da caracterização das variáveis não paramétricas 

do ritmo repouso-atividade (n=61). Em seguida foram realizadas análises bivariadas, 

sumarizadas de acordo com a presença ou ausência de cada um dos critérios do fenótipo 

de fragilidade, aplicando-se o teste t de Student. Esta análise foi realizada com a amostra 

total, n=133, para avaliar se existia relação entre os escores dos componentes do IQSP e 

os critérios do fenótipo de fragilidade, e com a subamostra, n=61, para avaliar se existia 

relação entre as variáveis não paramétricas do ritmo repouso-atividade e os critérios do 

http://www.el-temps.com/
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fenótipo de fragilidade. A magnitude das diferenças foi calculada a partir do índice 

Cohen’s (d) do Effect Size. 

3. Resultados 

A amostra total estudada foi composta por 133 idosos (87 mulheres e 46 homens), 

43,2% (n = 57) solteiros, 28,8% (n = 38) viúvos, 18,9% (n = 25) divorciados e 9,1% (n = 

12) casados, com média de idade de 78,76 (±7,62) anos, 4,66 (±4,56) anos de estudos e 

50,86 (±53,69) meses de institucionalização.  

Na distribuição dos idosos segundo as categorias do fenótipo de fragilidade, 

47,3% (n = 61) foi considerada frágil e 52,7% (n = 68) não frágil.  

Para a avaliação do ritmo repouso-atividade, através da actimetria, apenas 61 

idosos dos 133, constituíram uma subamostra, sendo 47 mulheres e 14 homens, com 

média de idade de 79,37 (±7,70) anos. Dentre estes, 28 frágeis (45,9%) e 33 não frágeis 

(54,1%).  

Na Tabela 1 estão descritas as frequências referentes a cada critério do fenótipo 

de fragilidade para a amostra total (n=133) e para subamostra da actimetria (n=61).  
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Tabela 1. Frequência relativa e absoluta dos critérios do fenótipo de fragilidade dos 

participantes do estudo, para a amostra total (n=133) e a subamostra da actimetria 

(n=61). 

 TOTAL 

  (n=133) (n=61) 

CRITÉRIOS DO FENÓTIPO DE FRAGILIDADE n* % n* % 

Perda de peso     

Não 117 88,0 56 91,8 

Sim 16 12,0 5 8,2 

Exaustão     

Não  96 72,2 43 70,5 

Sim 37 27,8 18 29,5 

Lentidão        

Não  58 45,0 26 42,6 

Sim 71 55,0 35 57,4 

Fraqueza muscular      

Não  22 16,9 12 19,7 

Sim 108 83,1 49 80,3 

Baixo nível de atividade física      

Não  60 45,1 31 50,8 

Sim 73 54,9 30 49,2 

FRAGILIDADE     

Não-Frágil  68 52,7  33 54,1 

Frágil  61 47,3 28 45,9 
*Nota: apenas os casos válidos. 

 

A classificação global da qualidade do sono foi ruim, com pontuação global média 

de 7,71 (±4,38). A Tabela 2 apresenta as pontuações médias de cada componente, para a 

amostra total (n=133) e para a subamostra que usou actímetros (n=61). Verificou-se que 

o componente com maior pontuação foi o componente 2, com média de 1,48 (±1,25) e 

1,57 (±1,3), e o de menor pontuação foi o componente 7, com média de 0,69 (±0,85) e 

0,69 (±0,80), para a amostra total e a subamostra que usou actímetros, respectivamente. 

Escores mais elevados indicam pior avaliação do componente, portanto, os idosos 

apresentaram um maior tempo gasto entre o horário de deitar e o início do sono, além de 

menor sonolência e distúrbios de sono diurnos. 
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Tabela 2. Pontuação global e dos componentes do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP) dos participantes do estudo, para a amostra total (n=133) e a 

subamostra da actimetria (n=61). 

 TOTAL 

 (n=133) (n=61) 

 COMPONENTES DO IQSP 𝑥 s 𝑥 s 

 
    

Componente 1 - Qualidade do sono  1,18 ±0,79 1,29 ±0,84 

Componente 2 - Latência do sono  1,48 ±1,25 1,57 ±1,33 

Componente 3 - Duração sono noturno    0,97 ±1,22 0,91 ±1,21 

Componente 4 - Eficiência do sono    0,84 ±1,22 0,80 ±1,18 

Componente 5 - Distúrbios do sono noturno     1,31 ±0,54 1,32 ±0,59 

Componente 6 - Medicação para dormir    1,27 ±1,47 1,16 ±1,46 

Componente 7 - Sonolência e distúrbios diurnos    0,69 ±0,85 0,68 ±0,80 

PONTUAÇÃO GLOBAL 7,71 ±4,38 7,70 ±4,41 

 

Os valores médios das variáveis não-paramétricas do ritmo repouso-atividade 

estão dispostos na Tabela 3. Ressalta-se que foram identificados baixos valores da 

estabilidade inter-diária e altos da variabilidade intra-diária, caracterizando um ritmo 

circadiano repouso-atividade irregular e fragmentado, respectivamente. 

  

Tabela 3. Padrão do ritmo repouso-atividade dos participantes da actimetria 

(n=61). 

       TOTAL   

 RITMO REPOUSO-ATIVIDADE*         (𝑥 - s)    
     

Nível de atividade noturna (L5)  
  

25,25 ±22,04 
 

Nível de atividade diurna (M10) 
  

115,72 ±58,69 
 

Amplitude relativa (RA) 
  

0,65 ±0,11 
 

Estabilidade inter-diária (IS60) 
  

0,49 ±0,19 
 

Estabilidade inter-diária média (ISm) 
  

0,37 ±0,15 
 

Variabilidade intra-diária (IV60) 
  

0,88 ±0,27 
 

Variabilidade intra-diária média (IVm) 
  

0,82 ±0,21 
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A qualidade do sono foi ruim, tanto para os frágeis, 9,00 (±4,59), como para os 

não frágeis, 6,42 (±3,74). Entretanto, na comparação dos escores da pontuação global do 

IQSP em relação às categorias do fenótipo de fragilidade, observou-se que o grupo dos 

frágeis apresentou uma pontuação global significativamente maior (p=0,001) quando 

comparados aos não frágeis (Tabela 4). 

Ao relacionar os escores do IQSP com os critérios do fenótipo de fragilidade 

(Tabela 4), foram encontradas médias estatisticamente maiores em todos os componentes 

do IQSP, inclusive na pontuação global, entre aqueles que apresentaram positividade nos 

cinco critérios do fenótipo, ou seja, perda de peso não intencional, exaustão, lentidão, 

fraqueza muscular e baixo nível de atividade física. O critério de exaustão destacou-se 

entre os demais critérios de fragilidade, uma vez que os maiores escores foram observados 

em quase todos os componentes e na pontuação global do IQSP. Então, os idosos com 

queixas de qualidade de sono ruim, duração de sono inadequado, presença de distúrbios 

do sono noturno e diurno, e uso de medicação para dormir apresentaram critério positivo 

para auto relato de fadiga. Enquanto que para o critério de lentidão, os maiores escores 

foram encontrados apenas no componente 7, além da pontuação global do IQSP, 

demonstrando sonolência e distúrbios de sono diurno e qualidade de sono ruim para os 

idosos com critério positivo para velocidade de marcha reduzida. Em suma, foi verificado 

que os idosos frágeis apresentaram relações com quase todos os componentes do IQSP, 

com exceção apenas do componente 6, quando comparados aos não-frágeis.  

Quanto às relações entre as variáveis do ritmo repouso-atividade e os critérios do 

fenótipo de fragilidade (Tabela 5), foram observados piores resultados na estabilidade 

inter-diária e variabilidade intra-diária entre aqueles que apresentaram o critério positivo 

para perda de peso não intencional, lentidão e fraqueza muscular. Destaca-se ainda que 

os idosos frágeis apresentaram maior irregularidade (ISm=0,32±0,14; p=0,041) e 
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fragmentação (IVm=0,88±0,23; p=0,032) da ritmicidade circadiana, quando comparados 

àqueles não-frágeis.   

Actogramas representativos dos ritmos repouso-atividade de idosos frágeis e não 

frágeis foram apresentados nas Figuras 1a e 1b. Foi possível ver claramente que o ritmo 

repouso-atividade demonstrou um padrão mais polifásico e fragmentado no idoso frágil, 

enquanto o actograma do não frágil, um ritmo repouso-atividade mais regular e estável. 

 

 

Figura 1 (a) Actograma representativo do comportamento do ritmo repouso-atividade de 

um idoso frágil.  (b) Actograma representativo do comportamento do ritmo repouso-

atividade de um idoso não frágil.
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Tabela 4. Relação de médias e desvios-padrão dos componentes e pontuação global do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

(IQSP) pelos critérios do fenótipo de fragilidade (n=133). 

CRITÉRIOS DO FENÓTIPO DE FRAGILIDADE 

IQSP 

(𝑥 - s) Perda de peso 

 

d Exaustão 

 

d 

 

Lentidão 

 

d 

 

Fraqueza muscular 

 

d 

 

Baixo nível de atividade 

 

d 

 

Fragilidade 

 

d 

 Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não-Frágil Frágil  

C1 1,12(0,77) 1,56(0,89)* -0.52 1,07(0,72) 1,45(0,90)* -0.46 1,10(0,91) 1,25(0,69) -0.18 1,04(0,78) 1,21(0,79) -0.21 1,03(0,75) 1,30(0,81) -0.34 0,95(0,76) 1,44(0,76)* -0.64 

C2 1,41(1,23) 2,00(1,26) -0.47 1,44(1,25) 1,56(1,25) -0.09 1,31(1,23) 1,57(1,27) -0.20 1,27(1,16) 1,50(1,27)* -0.18 1,16(1,16) 1,73(1,26)* -0.47 1,17(1,18) 1,77(1,27)* -0.48 

C3 0,88(1,17) 1,68(1,40)* -0.62 0,80(1,14) 1,43(1,32)* -0.50 0,89(1,14) 1,05(1,28) -0.13 1,04(1,21) 0,96(1,22) 0.06 0,73(1,10) 1,17(1,29)* -0.36 0,80(1,10) 1,18(1,32)* -0.31 

C4 0,74(1,16) 1,56(1,41)* -0.63 0,75(1,17) 1,08(1,32) -0.26 0,70(1,12) 0,94(1,29) -0.19 0,54(1,10) 0,88(1,24) -0.29 0,53(1,01) 1,09(1,32)* -0.47 0,61(1,09) 1,08(1,32)* -0.38 

C5 1,29(0,52) 1,50(0,63) -0.36 1,21(0,50) 1,56(0,55)* -0.66 1,24(0,53) 1,38(0,54) -0.26 1,09(0,52) 1,36(0,53)* -0.51 1,31(0,53) 1,31(0,54) 0.0 1,17(0,51) 1,47(0,53)* -0.57 

C6 1,21(1,46) 1,68(1,53) -0.31 1,10(1,43) 1,70(1,50)* -0.40 1,22(1,47) 1,21(1,47) 0.01 1,36(1,52) 1,20(1,46) 0.10 1,38(1,49) 1,17(1,46) 0.14 1,22(1,47) 1,21(1,47) 0.0 

C7 0,66(0,85) 0,87(0,88) -0.24 0,50(0,75) 1,18(0,90)* -0.82 0,51(0,73) 0,83(0,92)* -0.38 0,54(0,91) 0,72(0,84) -0.20 0,71(0,88) 0,67(0,83) 0.04 0,50(0,76) 0,90(0,90)* -0.48 

IQSP total 7,29(4,16) 10,81(4,83)* -0.78 6,87(4,03) 9,89(4,55)* -0.70 6,94(3,80) 8,21(4,69)* -0.29 6,86(4,36) 7,81(4,32) -0.21 6,81(4,00) 8,45(4,56)* -0.38 6,42(3,74) 9,00(4,59)* -0.61 

Nota 1: * p <0,05; IQSP: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; C1: componente 1; C2: componente 2; C3: componente 3; C4: componente 4; C5: componente 5; C6: componente 6; C7: componente 7; d= índice 

Cohen’s do Effect Size.  
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Tabela 5. Relação de médias e desvios-padrão das variáveis não-paramétricas do ritmo repouso-atividade (RRA) pelos critérios 

do fenótipo de fragilidade (n=61). 

 

Nota 1: * p <0,05; RRA: ritmo repouso-atividade; L5: nível de atividade noturna; M10: nível de atividade diurna; IS60/ISm: estabilidade inter-diária; IV60/IVm: variabilidade intra-diária; AR: 

amplitude relativa; d= índice Cohen’s do Effect Size. 

 

 

 

CRITÉRIOS DO FENÓTIPO DE FRAGILIDADE 

RRA  

(𝑥 - s) Perda de peso 

 

d Exaustão 

 

d 

 

Lentidão 

 

d 

 

Fraqueza muscular 

 

d 

 

Baixo nível de atividade  

 

d 

 

Fragilidade 

 

d 

 Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não-Frágil Frágil  

L5 25,43(22,97) 23,25(5,17) 0.13 25,78(23,25) 23,99(19,40) 0.08 24,55(26,17) 25,77(18,79) -0.05 22,62(8,39) 25,90(24,27) -0.18 22,42(16,14) 28,18(26,80) -0.26 25,10(23,94) 25,43(20,00) -0.01 

M10 117,31(60,86) 97,87(17,44) 0.43 117,71(57,13) 110,97(63,71) 0.11 125,42(68,10) 108,51(50,43) 0.28 122,68(59,61) 114,01(58,96) 0.14 105,93(40,88) 125,83(72,04) -0.33 124,38(64,04) 105,51(50,93) 0.32 

IS60 0,49(0,19) 0,50(0,15) -0.05 0,49(0,19) 0,50(0,20) -0.05 0,55(0,19) 0,44(0,17)* 0.61 0,62(0,19) 0,46(0,18)* 0.86 0,51(0,19) 0,47(0,19) 0.21 0,53(0,19) 0,44(0,18) 0.48 

ISm 0,37(0,15) 0,37(0,12) 0 0,36(0,15) 0,38(0,15) -0.13 0,42(0,16) 0,33(0,13)* 0.61 0,47(0,16) 0,34(0,14)* 0.86 0,38(0,15) 0,35(0,15) 0.20 0,40(0,15) 0,32(0,14)* 0.55 

IV60 0,85(0,23) 1,19(0,45)* -0.95 0,84(0,24) 0,96(0,31) -0.43 0,76(0,19) 0,96(0,29)* -0.81 0,87(0,37) 0,88(0,24) -0.03 0,90(0,29) 0,86(0,24) 0.15 0,80(0,20) 0,97(0,31) -0.65 

IVm 0,80(0,20) 0,98(0,24) -0.81 0,80(0,20) 0,87(0,23) -0.32 0,74(0,19) 0,87(0,21)* -0.64 0,82(0,24) 0,82(0,20) 0 0,82(0,21) 0,81(0,21) 0.04 0,76(0,17) 0,88(0,23)* -0.59 

AR 0,66(0,11) 0,60(0,11) 0.54 0,66(0,11) 0,65(0,12) 0.08 0,69(0,10) 0,63(0,11) 0.57 0,67(0,09) 0,65(0,11) 0.19 0,66(0,11) 0,65(0,11) 0.09 0,68(0,10) 0,63(0,12) 0.45 
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4. Discussão 

O presente estudo relacionou aspectos da qualidade do sono e do ritmo repouso-

atividade com cada um dos critérios do fenótipo da fragilidade, em idosos 

institucionalizados. 

A alta prevalência da síndrome da fragilidade encontrada já era esperada (47,3%), 

visto que a própria fragilidade tem sido associada com o desfecho da institucionalização 

(Rockwood et al. 2006). Vários déficits físicos, mentais e funcionais (Bowman et al. 

2004; Falconer & O’Neill 2007) estão relacionados à esta síndrome, tais como 

incapacidade, comorbidades, desnutrição, sarcopenia, e são altamente prevalentes nos 

cenários das ILPI (Morley et al. 2014; Kaehr et al. 2015; Bell et al. 2015). Em comparação 

com outras populações, pouco se sabia sobre a fragilidade na população 

institucionalizada. Apenas em 2015, uma metanálise (Kojima 2015) revelou que a 

prevalência da fragilidade em ILPI varia amplamente entre 19,0-75,6%, e isto pode ser 

explicado pela grande heterogeneidade dos estudos existentes.  

Em relação à qualidade do sono, foi verificado no presente trabalho um escore do 

IQSP elevado, o que representa uma qualidade de sono ruim entre os idosos 

institucionalizados, corroborando com estudos anteriores (Araújo & Ceolim 2010; Reza 

et al. 2010). A pontuação global média no IQSP encontrada foi de 7,71 (±4,38), e esta se 

aproxima dos valores citados na literatura, os quais variam de 6,0 (± 2,8) a 8,14 (±3.84) 

pontos (Daglar et al. 2014; Chen et al. 2015; Azri et al. 2016). A qualidade do sono entre 

os idosos de instituições é precária e esse fato torna-se mormente prejudicial à saúde 

(Gordon & Gladman 2010). A institucionalização é um grande desafio para o idoso, uma 

vez que o mesmo, geralmente, se depara com uma transformação em seu estilo de vida, 

mediante um esquema diário divergente do habitual. Isto pode ser explicado pelo fato dos 

idosos serem especialmente sensíveis à desestruturação das rotinas de vida e menos 
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adaptáveis as mudanças nas condições de sono; podendo necessitar de vários dias para se 

ajustar à diferente rotina, nível de som, luz e atividade das ILPI, o que gera consequências 

deletérias sobre o CSV. Residir em ambientes institucionais parece acentuar a tendência 

às alterações advindas com o aumento da idade, predispondo o idoso a um sono de má 

qualidade, e com consequente impacto negativo na sua qualidade de vida (Valenza et al. 

2013; Araújo & Ceolim 2010; Alessi & Schnelle 2000; Alessi et al. 2005; Neikrug & 

Ancoli-Israel 2010). 

Ao analisar os escores médios individuais do IQSP com cada um dos indicadores 

do fenótipo da fragilidade, observou-se, de uma forma geral, que piores valores dos 

componentes isolados do IQSP foram associados com os critérios positivos do fenótipo 

de fragilidade.  

O critério de exaustão destacou-se entre os critérios de fragilidade na interação 

com os componentes da qualidade de sono, devido aos maiores escores serem observados 

em quase todos os componentes do IQSP, bem como na pontuação global. Tem sido 

demonstrado que os transtornos do sono estão associados com a sensação de fadiga 

(Goldman et al. 2008; Chervin 2000; Bardwell et al. 2003; Hossain et al. 2005; Shen et 

al. 2006) e, atualmente, existe ampla evidência para confirmar que déficit de sono é 

causalmente associado com à fadiga (Mariman et al. 2013; Endeshaw 2015). Contudo, 

fadiga (ou exaustão) é, geralmente, confundida com sonolência diurna excessiva. Embora 

sejam constructos separados (Bardwell et al. 2003), medidas utilizadas para definir fadiga 

e sonolência diurna podem com frequência sobrepor-se, visto que a sonolência também é 

utilizada para definir a fadiga (Shen et al. 2006). A literatura aponta relação entre fadiga 

e uma ampla extensão de comportamentos e distúrbios do sono, entretanto, a sua causa 

nas populações com transtornos do sono é relativamente desconhecida (Chervin 2000). 

Na tentativa de esclarecer a contribuição do sono na fadiga, vem sendo sugerido que o 
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aumento da duração do sono noturno pode aliviar os sintomas de fadiga, bem como a 

redução da prevalência ou severidade de condições de saúde pode melhorar o sono e a 

fadiga (Goldman et al. 2008).  

Os critérios de rastreamento lentidão, fraqueza muscular e baixo nível de 

atividade física também se relacionaram com aspectos da qualidade do sono na presente 

pesquisa. A fragmentação do sono, a curta duração de sono, a sonolência diurna 

excessiva, a baixa eficiência de sono e o distúrbio respiratório do sono, são associados 

com baixo desempenho físico, incluindo reduzidas velocidade de marcha e força de 

preensão (Endeshaw et al. 2009; Vaz Fragoso et al. 2009; Goldman et al. 2007; Dam et 

al. 2008; Spira et al. 2012). Para Kim et al. (2015), a qualidade do sono pode ser 

considerada um potencial mediador do desempenho físico nos idosos mais velhos. No 

tocante ao baixo nível de atividade física, os idosos institucionalizados são mais suscetíveis 

a encontrar barreiras para a execução de atividades físicas, dentre as quais são destacados 

problemas de saúde e fragilidade física (Chen 2010). Por outro lado, associação 

significante entre distúrbio de sono e baixo nível de atividade física não foi encontrada 

por outros autores (Endeshaw et al. 2009). 

Modificações nos mecanismos neurobiológicos reguladores do sono vêm sendo 

propostas como os possíveis causadores da redução da função física em idosos, com foco 

maior para os residentes na comunidade (Foley et al. 2004; Valenza et al. 2013; Goldman 

et al. 2007; Kim et al. 2015; Foley et al. 1995; Whitney et al. 1998; Rantanen et al. 2003). 

Ademais, esta relação entre qualidade de sono e função física é complexa (Kim et al. 

2015). Dentre os mecanismos propostos, encontram-se as alterações fisiopatológicas que 

ocorrem no distúrbio respiratório de sono, que incluem vias hormonais e inflamatórias, 

as quais elevam atividades catabólicas, impedindo ações anabólicas (Cooper et al. 1995; 

Yamauchi et al. 2005). É plausível que esse maior catabolismo acelere o declínio da 



74 

 

massa e força muscular relacionada à idade, bem como da velocidade de marcha (Jylha 

et al. 2001; Cesari et al. 2004), elevando a possibilidade de contribuição com o 

desenvolvimento ou progressão da síndrome da fragilidade (Endeshaw et al. 2009). 

Por fim, o critério perda de peso não intencional se associou com o IQSP. A 

relação entre mudança de peso e incidência, progressão ou remissão de transtornos de 

sono em idosos ainda não é bem definida. Tem sido especulado que alterações na 

arquitetura do sono em idosos podem repercutir na síntese proteica e na composição 

corporal, o que pode levar à sarcopenia e fragilidade (Piozevan et al. 2015). Um estudo 

que se propôs a analisar a associação entre mudanças simultâneas no peso e no Índice de 

Distúrbio Respiratório (IDR) durante o sono, verificou maior susceptibilidade a elevado 

IDR em idosos com ganho de peso, do que naqueles com peso estável. Enquanto idosos 

com perda de peso apresentaram frequentes aumentos e reduções no IDR (Newman et al. 

2005). Apesar da perda de peso poder ser esperada na redução da progressão desse 

distúrbio, é possível que repercuta em um relaxamento geral da musculatura tônica, 

aumentando o colabamento das vias aéreas (Ensrud et al. 2009). Obesidade vem sendo 

referida como um preditor significante de redução do status funcional e de fragilidade 

(Endeshaw et al. 2009), condição referida como “obesidade sarcopênica” (Blaum et al. 

2005). Contrastando com a ideia segurada que status de fragilidade é sinônimo de perda 

de peso (Fried et al. 2001).  

A qualidade do sono encontrada foi ruim, tanto para os idosos não frágeis como 

para os frágeis, uma vez que para ambos os grupos a pontuação global ficou acima de 5 

pontos. Isto demonstra, possivelmente, que a própria institucionalização exacerba as 

alterações no sono, advindas do próprio processo de envelhecimento, conforme apontado 

anteriormente. Ainda assim, foi observada diferença significativa entre idosos frágeis e 

não frágeis, onde os primeiros apresentaram pior qualidade de sono, o que vem sendo 
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observado em outros estudos (Ensrud et al. 2009; Ensrud et al. 2012; Del Brutto et al. 

2016; Lee et al. 2016).  

Nesse entendimento, foi verificado que os idosos frágeis apresentaram relações 

com quase todos os componentes do IQSP, com exceção apenas do (uso de medicação 

para dormir componente 6), quando comparados aos não-frágeis. O uso de medicação 

para dormir, três vezes por semana ou mais, é referido por um expressivo percentual de 

idosos institucionalizados (Araújo & Ceolim 2010), como o presente estudo e em ambas 

as categorias da fragilidade (não frágeis e frágeis). A polifarmácia é uma prática constante 

nos ambientes institucionais (Neikrug & Ancoli-Israel 2010), e a forma mais comum de 

tratamento para problemas crônicos de sono em idosos é o uso de hipnóticos. Todavia, a 

gravidade dos efeitos colaterais destas drogas na população idosa ainda permanece 

desconhecida (Venn & Arber 2012). Sabe-se que a utilização de hipnóticos pode 

prejudicar aspectos psicomotores e cognitivos nos idosos, havendo necessidade de uma 

terapêutica individualizada e supervisionada (Araújo & Ceolim 2010). Importante 

destacar que um estudo de validade da versão curta do IQSP, que inclui apenas cinco 

componentes, demonstrou que o componente 6 (uso de medicação para dormir) da versão 

original do IQSP não foi associado com os escores globais, sendo este componente 

“dispensável” para avaliar a qualidade do sono (Grandner et al. 2006). 

Quanto ao ritmo circadiano repouso-atividade, destacamos os resultados 

encontrados para as variáveis estabilidade inter-diária (IS) e a variabilidade intra-diária 

(IV). Dentre todas as variáveis não paramétricas, IS e IV parecem ser as mais sensíveis 

às mudanças relacionadas à idade na descrição da organização temporal do ritmo repouso-

atividade, e são considerados indicadores de saúde para estes indivíduos.  

Altos valores de IS (varia de 0 a 1) indicam um ritmo mais estável e regular, sendo 

estimado, em média, de 0,6 a 0,8 para os idosos saudáveis (Huang et al. 2002; Luik et al. 
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2013). Decréscimo em seu valor pode indicar piora no estado de saúde e de 

funcionalidade em idosos com demência (Van Someren et al. 1999; Carvalho-Bos et al. 

2007; Werth et al. 2002; Hooghiemstra et al. 2015; Merilahti et al. 2015). Enquanto que 

altos valores de IV (varia de 0 a 2) refletem um ritmo mais fragmentado. Porém, a relação 

da variabilidade intra-diária com mudanças no estado de saúde não tem sido sistemática 

(Van Someren et al. 1999; Merilahti et al. 2015). Estudo recente envolvendo idosos 

saudáveis residentes de comunidade, destacou um valor médio de IV de 0,42 (Luik et al. 

2013). Outros encontraram valores maiores e sugerem que o aumento do IV indicaria pior 

funcionalidade entre idosos com demência (Carvalho-Bos et al. 2007; Hooghiemstra et 

al. 2015; Merilahti et al. 2015). Os resultados encontrados no presente trabalho foram 

uma baixa estabilidade (IS60=0,49±0,19; ISm=0,37±0,15) e uma alta fragmentação 

(IV60=0,88±0,27; IVm=0,82 ±0,21) do ritmo repouso-atividade, concordando com 

estudos anteriores realizados com idosos institucionalizados com demência (Song et al. 

2009; Dowling et al. 2005; Van Someren 1996; Dowling et al. 2008) e sem demência 

(Meadows et al. 2010; Goichot et al. 2005).   

No presente estudo, apenas IS e IV foram relacionadas com os critérios do 

fenótipo de fragilidade, de perda de peso não intencional, lentidão e fraqueza muscular, 

além da própria síndrome da fragilidade. De acordo com a literatura, este estudo é 

pioneiro em avaliar especificamente a relação entre o ritmo repouso-atividade, através da 

abordagem não-paramétrica e variáveis recém-propostas mais sensíveis para detectar 

alterações do ritmo circadiano (ISm e IVm) (Gonçalves et al. 2014), e os critérios isolados 

do fenótipo de fragilidade, em idosos institucionalizados. 

Em nosso trabalho anterior avaliamos a relação entre o ritmo repouso-atividade, 

através de abordagem não-paramétrica, e a síndrome da fragilidade, com ênfase nas 

categorias e sem individualizar os critérios do fenótipo. Neste estudo não foram 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis do ritmo repouso-

atividade (IS60, IV60, AR, L5 e M10) e as categorias da fragilidade (não frágil, pré-frágil 

e frágil) (Nobrega et al. 2014). Já um estudo mais recente (Merilahti et al. 2015) encontrou 

uma forte correlação entre estabilidade do ritmo (IS) e função física de idosos 

institucionalizados. Ao dividirem os idosos em dois grupos com melhor e pior 

funcionalidade, os valores médios de IS encontrados foram de 0,57 e 0,36, 

respectivamente. Este estudou analisou as mudanças na função física, baseada na 

capacidade funcional para realização das atividades da vida diária, porém não avaliaram 

a síndrome da fragilidade. Além disso, os autores não observaram relação significativa 

da fragmentação do ritmo (IV) com a função física, apesar de ter sido considerada uma 

forte correlação, sendo os valores médios de 0,63 para idosos com melhor função física e 

0,83 para aqueles com pior. 

Já neste trabalho, demonstramos que as alterações para os idosos frágeis foram 

mais pronunciadas na fragmentação (IV) do ritmo, do que na estabilidade (IS), quando 

comparados aos não frágeis. Embora, haja uma discussão de que IV e IS sejam 

importantes como indicadores de saúde no envelhecimento, ambos seguem, de fato, com 

contribuições distintas. Tem-se mostrado que a idade avançada é associada tanto com 

elevados valores de estabilidade inter-diária como de variabilidade intra-diária, isto é, os 

idosos apresentam ritmos mais estáveis, porém mais fragmentados, independente de 

fatores demográficos, de saúde mental e de estilo de vida (Luik et al. 2013). Este achado, 

um tanto paradoxal, pode remeter ao seguinte questionamento: seria o IS preditor da idade 

e o IV preditor de doença nos idosos? Os nossos resultados encontrados parecem reforçar 

estas predições, recentemente apresentadas na literatura.  

As relações entre distúrbios do sono e fragilidade são complexas e podem ser 

mediadas por vários mecanismos. Distúrbios do sono estão relacionados com 
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mecanismos bioquímicos (Ensrud et al. 2012), incluindo níveis reduzidos de testosterona 

endógena (Barret-Connor et al. 2008), disfunção renal (Canales et al. 2008), aumento nos 

marcadores de inflamação crônica (Patel et al. 2009), secreção desequilibrada do 

hormônio do crescimento e níveis elevados de cortisol (Ceda et al. 2005; Bauer 2005). 

Qualquer um destes, isoladamente ou até combinados, pode mediar o aumento do risco 

de fragilidade nos idosos com distúrbios do sono (Hyde et al. 2010; Yeap et al. 2013). 

Vale ressaltar que as relações entre distúrbios do sono e fragilidade também tendem a ser 

bidirecionais, ao passo que a fragilidade pode gerar perturbações no ritmo repouso-

atividade, com ciclos de sono-vigília irregulares, que são frequentemente observados em 

idosos cronicamente doentes (Vaz Fragoso et al. 2009; Ensrud et al. 2012). 

O presente trabalho apresenta algumas limitações. Tais como o desenho 

transversal do estudo, a ausência de investigação objetiva da arquitetura do sono, e o fato 

de variáveis potencialmente importantes, como comprometimento cognitivo, 

biomarcadores da inflamação, disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, não terem 

sido mensuradas. Como pontos fortes, destacam-se proporção equivalente de idosos 

frágeis e não frágeis, representatividade amostral, e utilização de medidas não 

paramétricas e de um período de registro da actimetria recomendado (duas semanas) para 

alcançar estimativas mais robustas do ritmo repouso-atividade. 

5. Conclusões 

A partir dos resultados deste estudo, foi observado que a má qualidade de sono e 

alterações no ritmo repouso-atividade apresentaram relações com os critérios do fenótipo 

de fragilidade em idosos institucionalizados. Assim, é plausível inferir que intervenções 

sobre os transtornos do sono e da ritmicidade circadiana podem ter potenciais implicações 

clínicas no cuidado com o idoso frágil. Como uma entidade complexa, com opções 

terapêuticas limitadas e ainda emergentes, a síndrome da fragilidade poderá se beneficiar 
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com melhorias na qualidade do sono e no ritmo repouso-atividade durante o 

envelhecimento. No entanto, futuros estudos são necessários para melhor verificação dos 

distúrbios do ciclo sono-vigília em idosos institucionalizados frágeis, bem como para 

avaliar a direção desta relação. 
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Resumo 

Introdução: O envelhecimento é um dos fenômenos que desafia a integridade do sono e 

da ritmicidade circadiana, condições consideradas imperativas para manutenção da saúde. 

Alterações nessas condições estão relacionadas com perda de reserva funcional e predição 

de desfechos adversos na população idosa, relativos à Síndrome da Fragilidade. Por se 

tratar de uma síndrome emergente e prevalente nas populações de risco, a determinação 

de seus preditores é primordial. Objetivo: Analisar longitudinalmente a influência da 

qualidade do sono e da funcionalidade do ritmo repouso-atividade sobre a fragilidade em 

idosos instutucionalizados. Metodologia: Estudo longitudinal de 24 meses, com três 

medidas de avaliação, conduzido com 133 idosos residentes em quatorze instituições de 

longa permanência do Estado da Paraíba, Brasil. Foram utilizados Índice de Qualidade 

de Sono de Pittsburgh (IQSP), actimetria (abordagem não paramétrica), fenótipo de 

fragilidade propostos por Fried et al., e questionários para aspectos gerais de saúde. 
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Modelos lineares de efeitos mistos foram construídos, ajustados por covariáveis, para 

analisar se às mudanças na qualidade do sono (latência, duração, início e final do sono e 

escore IQSP) e ritmo repouso-atividade (L5, M10, AR, IS60, ISm, IV60 e IVm) seriam 

preditores de aumento na carga de fragilidade. Resultados: Foi verificado um aumento 

longitudinal estatisticamente significativo na carga de fragilidade (2,20±1,18; 2,30±1,26; 

2,56±1,23; p=0,001). Dentre as variáveis da qualidade do sono, o escore global do IQSP 

foi preditor de aumento na carga de fragilidade (β=0,04; p=0,003). E de todas as variáveis 

do ritmo repouso-atividade, apenas a variabilidade intra-diária (IVm) foi capaz de 

predizer alterações na fragilidade (β=0,906; p=0,034). Conclusões: A partir dos 

resultados deste estudo longitudinal, foi observado que má qualidade do sono e 

fragmentação do ritmo repouso-atividade foram preditores de aumento da carga de 

fragilidade em idosos institucionalizados, ou seja, o componente homeostático da 

regulação do sono foi o principal influenciador do status de fragilidade. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Qualidade de sono. Actigrafia. Ritmo circadiano. 

Fragilidade. 

1. Introdução 

Um estado crônico de sono inadequado é um determinante, ainda subestimado, do 

estado geral de saúde. Em resposta à essa deficiência de sono, ocorre uma série de 

alterações nas funções biológicas, muitas das quais estão sob controle da ritmicidade 

circadiana. Essas alterações desempenham um papel significativo no desenvolvimento e 

exacerbação de diversas doenças e, em última instância, na redução da expectativa de 

vida. Assim, hoje em dia, duas condições estão sendo consideradas imperativas para 

manutenção da saúde e bem-estar do indivíduo: sono adequado e alinhamento circadiano 

(Tranah et al. 2010; Luyster et al. 2012). 
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Vem sendo postulado que alguns dos efeitos prejudiciais da deficiência do sono 

são decorrentes da interrupção da sinergia entre os mecanismos fisiológicos 

homeostáticos e os mecanismos circadianos da regulação do ciclo sono-vigília (CSV) 

(Borbély et al. 2016). Essa sinergia é conceituada em um modelo teórico útil que promove 

a integração da pesquisa abordando o sono e também a ritmicidade circadiana. Esta 

proposta conceitual ficou conhecida como modelo de dois processos da regulação do 

CSV. Tal modelo postula que um processo homeostático (processo S) interage, em 

oposição e em sincronia, de forma contínua com um processo controlado pelo marcapasso 

circadiano (processo C), ao longo de 24 horas (Schmidt et al. 2007; Borbély et al. 2016; 

Achermann & Borbély 2017).  

Recentemente, marcadores da actimetria vem sendo propostos para estudar o 

papel dos processos S e C na regulação do CSV. Um dos marcadores é derivado da análise 

da actimetria do ciclo circadiano repouso-atividade, mensurado por abordagem 

matemática de análise não paramétrica (Gonçalves et al. 2015). As evidências sugerem 

que o processo circadiano poderia ser estimado pela estabilidade inter-diária (IS) e nível 

de atividade diurna (M10), enquanto que o homeostático pela variabilidade intra-diária 

(IV) e nível de atividade noturna (L5) (Cavalcanti et al. 2013; Gonçalves et al. 2014, 

2015). Separar os aspectos circadiano e homeostático da regulação do CSV e quantificar 

sua interação é uma abordagem poderosa para o estudo das mudanças no sono 

relacionadas ao avanço da idade (Cajochen et al. 2006; Achermann & Borbély 2017).    

O envelhecimento é um dos aspectos que desafia a integridade da regulação do 

CSV (Bliwise & Scullin 2017). Nesta fase da vida, a alteração do processo circadiano 

pode ser caracterizada pela redução da amplitude circadiana e uma tendência à perda nas 

relações de fase entre os ritmos endógenos, provocando uma quebra da ordem temporal 

interna (Van Someren 2000; Hood & Amir 2017). Já o processo homeostático nos idosos 
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é marcado pelo acúmulo mais lento da pressão do sono ao longo do dia e uma fraca 

dissipação durante a noite, fazendo com que os idosos apresentem um sono mais 

superficial, quando comparado aos adultos jovens (Sagaspe et al. 2012; Mander et al. 

2017). Todas essas alterações podem contribuir com uma das principais queixas no 

envelhecimento, a má qualidade de sono (Foley et al. 2004; Park et al. 2013).  

Uma das expressões mais problemáticas do envelhecimento populacional, que 

ganhou grande relevância nos últimos tempos, é a Fragilidade. Trata-se de um novo 

conceito fisiopatológico associado à perda de reserva funcional e à predição de desfechos 

adversos na população idosa (Viña et al. 2016). É uma síndrome geriátrica gerada pelo 

declínio cumulativo em vários sistemas fisiológicos ao longo da vida, resultando em 

maior vulnerabilidade aos eventos estressores (Clegg et al. 2013).  

 Apesar da identificação de indivíduos frágeis em todas as populações ter sido 

reconhecida como uma prioridade para a implementação efetiva de estratégias de 

envelhecimento saudável, ainda existem dados limitados sobre os preditores da 

fragilidade no ambiente de instituições de longa permanência para idosos (ILPI) (Buckinx 

et al. 2016); onde a taxa de fragilidade é ainda maior (Kojima 2015). E este cenário da 

ILPI parece exacerbar a tendência às alterações advindas com o aumento da idade, 

predispondo o idoso a um sono de má qualidade (Gordon & Gladman 2010).  

A prevalência tanto de distúrbios da regulação do CSV como da fragilidade é cada 

vez maior em idosos, mormente na população institucionalizada (Valenza et al. 2013; 

Gonzalez-Vaca et al. 2014). Além disso, essas duas entidades patológicas apresentam 

uma associação, já demonstrada, na qual idosos que apresentam transtornos do sono 

possuem maior risco de se tornarem frágeis (Ensrud et al. 2012). No entanto, a maioria 

das pesquisas existentes testou essa relação em idosos residentes na comunidade, 
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utilizando um desenho de estudo transversal (Ensrud et al. 2009; Del Brutto et al. 2016; 

Moreno-Tamayo et al. 2017).  

O conhecimento na área da medicina do sono e da ritmicidade biológica em idosos 

aumentou nos últimos anos. Entretanto, alguns grupos dessa população heterogênea, 

como os idosos frágeis, ainda necessitam ser mais estudados e caracterizados (Cochen et 

al. 2009), principalmente entre aqueles considerados de risco à um processo de 

deterioração mais acelerada e cuja demanda futura entre idosos aumentará 

consideravelmente; como é o caso dos idosos institucionalizados (Hajek et al. 2015; 

Raposo et al. 2017). Nesse entendimento, o objetivo do presente estudo foi analisar 

longitudinalmente a influência da qualidade do sono e da funcionalidade do ritmo 

repouso-atividade sobre a fragilidade, e os fatores de risco associados, em idosos 

instutucionalizados. 

2. Materiais e métodos 

2.1 Desenho do estudo 

O estudo é caracterizado como observacional longitudinal, com delineamento de 

uma coorte prospectiva, de 24 meses, conduzido com idosos institucionalizados. Foram 

utilizadas três medidas, sendo uma medida na linha de base (2014) e duas subsequentes, 

com intervalo de doze meses entre as medidas (2015 e 2016). O desenho do estudo foi 

baseado nas recomendações do protocolo Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (STROBE) para estudos observacionais (Malta et al. 2010).  

Essa pesquisa foi submetida à apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Brasil (protocolo no 834.782 CEP/UFRN). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

2.2 Participantes 
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A população foi composta por idosos residentes em ILPI nas duas principais 

Macrorregiões Assistenciais de Saúde do Estado da Paraíba, a primeira e a segunda, 

polarizadas pelos municípios de João Pessoa e Campina Grande, respectivamente 

(Paraíba 2008). Nessas duas macrorregiões um total de 809 idosos, alocados em quinze 

ILPI e oito municípios (Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, João Pessoa, Guarabira, Solânea, 

Belém e Campina Grande), foram identificados e constituíram a população inicial do 

estudo.  

Os seguintes parâmetros estatísticos para estudos seccionais foram seguidos para 

o cálculo da amostra: margem de erro de 20,0%, taxa de não resposta de 20,0%, tamanho 

da população finita de 809 sujeitos e prevalência estimada da síndrome da fragilidade de 

50,0% (Nóbrega et al. 2014; Kojima 2015). Foi estimado um valor de 103 idosos 

institucionalizados, distribuídos proporcionalmente em cada instituição, e alocados de 

forma probabilística casual simples. A este valor foi acrescido 20,0% para compensar a 

ocorrência de eventuais perdas durante o seguimento. Desta forma, a amostra (linha de 

base) foi composta por 133 sujeitos.  

A partir desse cálculo foi definida uma amostra, que correspondeu aos seguintes 

critérios de inclusão (1) possuir idade igual ou superior a 60 anos, segundo a classificação 

de idoso da Organização Mundial da Saúde para os países em desenvolvimento; (2) não 

apresentar distúrbio cognitivo, de acordo com Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 

a partir do ponto de corte maior ou igual a dezessete pontos, definido pelo projeto Rede 

de Estudos sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros; (3) não apresentar qualquer situação 

clínica e funcional que impossibilitasse responder coerentemente aos instrumentos de 

coleta de dados e efetuar testes específicos. E foram excluídos do estudo os idosos que 

(1) desistiram da pesquisa durante a coleta dos dados; (2) apresentaram alguma condição 
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clínica desfavorável à continuidade do estudo; (3) utilizaram de forma inadequada o 

dispositivo durante a coleta dos dados. 

O fluxograma abaixo ilustra o seguimento dos participantes do estudo durante os 

24 meses, incluindo as etapas inicias da seleção da população e amostra, e o detalhamento 

da amostra total e da subamostra da actimetria. Dos 133 idosos que constituíram a 

amostra total, apenas 61 participaram da actimetria. Mediante à quantidade de actímetros 

disponibilizados, alta incidência de déficits visual, auditivo, cognitivo e funcional, e 

baixo nível educacional da população-alvo (resistência na colaboração e aceitação do 

estudo), bem como utilização inadequada do dispositivo durante a coleta dos dados 

(critério de exclusão), ocorreram 72 perdas.  

 

Figura1. Fluxograma para o detalhamento da seleção da amostra e seguimento dos 

participantes do estudo. 

2.3 Medidas 

Qualidade de sono 
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O IQSP (Buysse et al. 1989) foi empregado por fornecer uma medida de qualidade 

de sono padronizada, fácil de ser respondida e interpretada. É composto por dezenove 

questões agrupadas em sete componentes, cujo escore global varia de zero a vinte e um. 

Valores superiores a cinco indicam sono de má qualidade e inferiores a cinco, sono de 

boa qualidade. As variáveis abordadas para a caracterização da qualidade do sono do 

presente estudo foram, além da qualidade do sono (escore global do IQSP), o início do 

sono (estimativa em horas), o final do sono (estimativa em horas), a duração do sono 

(estimativa da duração total do sono noturno, em horas) e a latência do sono (estimativa 

do tempo decorrido entre o horário de deitar e o conciliar do sono noturno, em minutos). 

O IQSP foi validado para o uso em diversos países. No Brasil, foi traduzido (Bertolazi 

2008) e utilizado com idosos de ILPI (Araújo & Ceolim 2010).  

Ritmo repouso-atividade 

A avaliação foi realizada através do actímetro (ACT10, Consultoria Eletrônica-

CE, Versão de Firmware v1.11 Revisão C, Brasil). A actimetria vem sendo utilizada em 

pesquisas envolvendo a mesma população do presente estudo (Martin et al. 2006). Para a 

análise, foram utilizadas cinco medidas não-paramétricas, consideradas mais apropriadas 

e sensíveis às características do perfil de atividade de 24 horas em idosos (Van Someren 

et al. 1999; Dowling et al. 2005; Calogiuri et al. 2013; Gonçalves et al., 2014; 2015):  

(1) Variabilidade intra-diária (Intradaily variability - IV), quantifica a fragmentação do 

ritmo, como a frequência e extensão de transições entre períodos de repouso e atividade 

(Van Someren et al. 1996; Oosterman et al. 2009). Varia de 0 a 2. Foi utilizada para 

análise o intervalo de tempo de 60 minutos (IV60) e média para cada intervalo de 

amostragem 1 a 60minutos (IVm) (Gonçalves et al. 2014);  

(2) Estabilidade inter-diária (Interdaily stability - IS), quantifica a extensão em que todos 

os perfis de atividade registrados em 24 horas se assemelham entre si. Ou seja, verifica a 
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regularidade dos períodos de início e término da atividade e o perfil de atividade 

individual específico através dos dias (Van Someren et al. 1996). Varia de 0 a 1. Foi 

utilizada para análise o intervalo de tempo de 60 minutos (IS60) e a média (ISm) para os 

intervalos de amostragem divisores de 1440 entre 1 e 60minutos (Gonçalves et al. 2014);  

(3) Nível de atividade noturna (L5), calculado pela média do período de 5 horas com o 

menor nível de atividade, na média-padrão de 24 horas. Foi utilizada a média aritmética 

de L5 dos 14 dias analisados (Van Someren et al. 1996);  

(4) Nível de atividade diurna (M10), calculado pela média do período de 10 horas com o 

maior nível de atividade, na média-padrão de 24 horas. Foi utilizada a média aritmética 

de M10 dos 14 dias analisados (Van Someren et al. 1996);  

(5) Amplitude relativa (relative amplitude - RA), indica a amplitude do ritmo atividade-

repouso. Calculada como a diferença entre M10 e L5, dividido pela soma de M10 e L5 

(Carvalho-Bos et al. 2007). 

Aspectos sociodemográficos e gerais de saúde 

As variáveis sociodemográficas e gerais de saúde incluídas no presente estudo 

foram escolhidas por serem consideradas potenciais fatores que afetam negativamente o 

sono e o status de fragilidade (Fried et al. 2001; Ottenbacher et al. 2009; Araujo & Ceolim 

2010; Oliveira et al. 2010; Pérodeau et al. 2011; Borges et al. 2013; de Groot et al. 2016; 

Frisher et al. 2016; Leigh et al. 2016; Del Brutto et al. 2016; Kim & Hwang 2017).  

Para as variáveis sociodemográficas foram coletadas informações referentes à 

idade (em anos de idade), sexo (masculino e feminino), escolaridade (em anos de estudo), 

estado civil (casado, solteiro, divorciado e viúvo), tempo de moradia na instituição 

(diferença entre a data da entrevista e a data de institucionalização registrada no 

prontuário, em meses) e quantidade de acompanhantes de quarto. A saúde percebida foi 

avaliada (Ministério da Saúde 2009) com base na opinião do indivíduo sobre a sua própria 
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saúde. A presença ou não das seguintes comorbidades foi avaliada: hipertensão arterial 

sistêmica, acidente vascular cerebral, doenças do coração, doenças reumáticas e 

osteoporose. 

Em relação aos medicamentos, todos classificados com base no sistema de 

classificação Anatomical Therapeutical Chemical (ATC) (WHO 2013). Dentre os grupos 

existentes foram destacados o de “Drogas que atuam no sistema nervoso” (grupo N), e 

suas respectivas subclasses Antipsicóticos (N05A) e Hipnóticos e Sedativos (N05C), 

diante da alta prevalência de prescrição e uso contínuo nos ambientes institucionais 

reportada na literatura (Lakey et al. 2006; Petrovic et al. 2006).  

Quanto à avaliação da função cognitiva, foi utilizado o MEEM (Folstein et al. 

1975), que aborda questões de memória de curto e longo prazo, orientação espacial e 

temporal, informações gerais e capacidade de realização de uma conta matemática. O 

escore do MEEM pode variar de um mínimo de zero até um total máximo de trinta pontos 

(melhor capacidade cognitiva). Esta escala foi devidamente validada para a população 

brasileira (Brucki et al., 2003) e é amplamente usada em instituições (Raposo et al. 2017).  

A depressão foi avaliada pela Escala de Depressão Geriátrica (Geriatric 

Depression Scale – GDS) versão curta (GDS-15) (Sheikh, Yesavage, 1986). Apresenta 

quinze itens, com ponto de corte 5/6. Trata-se de um instrumento adaptado culturalmente 

e traduzido para o Brasil (Sousa et al. 2007) e utilizado em ILPI (Hajek et al. 2015). 

O cronotipo foi investigado através do Questionário de Identificação de 

Indivíduos Matutinos e Vespertinos (HO) (Horne & Östberg 1976). O HO é composto 

por dezenove questões, que relacionam os horários preferenciais para realização das 

atividades de vida diária, cujo escore total varia de 16 a 86. Escores acima de 58 

classificam os indivíduos como matutinos, abaixo de 42 como vespertinos e de 42 a 58 

como intermediários ou indiferentes. Foi incluído o cálculo do Índice de Bimodalidade 
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(IB) para diferenciar a categoria de indiferentes em intermediários (IB < -2000) ou 

bimodais (IB > 100) (Martynhak et al. 2010). O HO foi validado para a população 

brasileira (Benedito-Silva et al. 1998) e vem sendo utilizado em idosos institucionalizados 

(Şenol et al. 2013).  

Fragilidade 

Os critérios adotados para caracterizar um idoso frágil foram baseados nos 

propostos por Fried et al. (2001), que são: (1) Critério perda de peso, avaliado por autor 

relato de perda não intencional ≥ 4,56 kg em um ano, ou ≥ 5% do peso corporal no último 

ano; (2) Critério exaustão, rastreado por autor relato de fadiga, de acordo com dois itens 

(7 e 20) da Center for Epidemiological Studies – Depression - CES-D (Radloff 1977). O 

idoso que afirmou que, em três ou mais dias da semana, sentiu que necessitou fazer muito 

esforço para dar conta de suas tarefas habituais e que não conseguiu levar adiante as 

tarefas habituais, recebeu pontuação positiva para exaustão; (3) Critério fraqueza 

muscular, referente à diminuição da força de preensão na mão dominante ajustada ao sexo 

e ao Índice de Massa Corporal (IMC); (4) Critério lentidão, medido pela velocidade da 

marcha indicada em segundos (distância de 4,6 m), ajustado segundo sexo e altura; (5) 

Critério baixo nível de atividade física, que foi avaliado pela versão curta do International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Matsudo et al. 2001), cujos valores obtidos 

foram calculados em Kcal/semana e os participantes com o menor quintil de atividade 

física foram classificados com fenótipo positivo para esse critério. Após a obtenção das 

medidas referentes aos critérios do fenótipo de fragilidade, essas foram transformadas em 

uma variável quantitativa, denominada de “carga de fragilidade” (Varadhan et al. 2008). 

O valor da carga varia de zero a cinco, de acordo com os critérios positivos do fenótipo 

avaliado.  
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A força de preensão foi aferida por um dinamômetro manual hidráulico Jamar® 

Modelo J00105 e a velocidade da marcha com auxílio de um cronômetro. O peso foi 

mensurado com uma balança Filizola®, série 3.134, com divisões de 100g e a altura, com 

fita métrica de "fibre glass" com divisões de 1 mm. As medidas antropométricas de peso 

e altura também foram avaliadas, com posterior cálculo do IMC. 

2.4 Procedimentos 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto, com fins de calibração e treinamento 

dos pesquisadores. A coleta de dados foi realizada em três momentos, todas constando 

dos mesmos procedimentos que serão descritos a seguir. De modo geral, o primeiro 

momento da coleta de dados restringiu-se ao preenchimento dos quesitos inerentes ao 

questionário elaborado (entrevista). O segundo momento foi reservado à avaliação física 

e o terceiro, à entrega dos actímetros. As entrevistas e os testes físicos foram realizados 

nas dependências das ILPI, em espaços coletivos ou no próprio quarto do idoso.  

O desenvolvimento da entrevista obedeceu à ordem estabelecida no questionário, 

iniciando pela seção de identificação e finalizando com o os critérios do fenótipo de 

fragilidade (de perda de peso, exaustão e baixo nível de atividade física). Para 

preenchimento de algumas informações, a equipe de assistência à saúde das instituições 

e os prontuários dos idosos foram solicitados. 

Na avaliação física, foram mensuradas força de preensão e da velocidade de 

marcha, incluindo peso e altura. Os equipamentos foram calibrados sempre que 

necessário. O dinamômetro portátil, na mão dominante, foi empregado para avaliação da 

força de preensão. Os indivíduos foram posicionados sentados, com braço paralelo ao 

tronco, cotovelo posicionado em 90o de flexão, e antebraço e punho em posição neutra. 

Foram realizadas três medições consecutivas, com intervalo mínimo de 30 segundos entre 

elas, e considerado a média aritmética dos três valores. Para análise da velocidade da 
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marcha, o percurso de 4,6 metros foi cronometrado, sendo utilizado o valor de velocidade 

média das três tentativas. O percurso foi disposto em linha reta, com registro de tempo 

em milésimos de segundos. 

Por fim, o terceiro momento foi reservado para entrega do actímetro, juntamente 

com o diário de sono e as instruções para o uso do dispositivo. Os idosos, os respectivos 

cuidadores e a equipe de enfermagem, foram instruídos e treinados para a utilização 

adequada do actímetro e diário de sono. Todos os idosos selecionados para esta etapa 

foram constantemente supervisionados e auxiliados por um responsável designado por 

cada ILPI. Diante da dificuldade documentada na obtenção de dados auto administrados 

de idosos institucionalizados (Fiorentino & Ancoli-Israel 2006), o preenchimento do 

diário de sono foi realizado unicamente pela equipe de enfermagem. No presente estudo, 

os participantes utilizaram, continuamente, o actímetro no punho não dominante durante 

um período de quatorze dias (dias e noites consecutivos) (Van Someren 2007; Oosterman 

et al. 2009; Calogiuri et al. 2013) e a captação das informações pelo aparelho foi realizada 

no intervalo de amostragem de um minuto. Todas as informações obtidas pelo actímetro 

foram referentes à semana e ao fim de semana. A cada quatorze dias, o actímetro foi 

retirado pelos avaliadores e os dados armazenados foram transferidos para o computador 

e tratados pelo software El Temps© (AntoniDíez-Noguera, Universitat de 

Barcelona, http://www.el-temps.com) e pela rotina de análise das variáveis desenvolvida 

no LNRB da UFRN, utilizando a ferramenta Matlab. 

2.5 Análise estatística 

As análises dos dados foram realizadas utilizando o software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, Chicago, IL, USA), versão 20.0. Para a descrição da 

amostra e da subamostra nas três medidas do seguimento, os dados foram apresentados 

em médias e desvios-padrão ou frequências (absoluta e relativa). Para acompanhar o 

http://www.el-temps.com/
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comportamento, durante o seguimento, das variáveis contínuas de qualidade de sono 

(amostra total), do ritmo repouso-atividade (subamostra) e de fragilidade, foi utilizada 

ANOVA de medidas repetidas. Posteriormente, para amostra total e subamostra, análises 

bivariadas foram desenvolvidas por meio de análise de variância (ANOVA), teste t de 

Student e correlação de Pearson para comparar médias e frequências das variáveis 

independentes com o desfecho (carga de fragilidade), em cada ano de avaliação. Por fim 

foram realizadas análises multivariadas para analisar as alterações longitudinais na carga 

de fragilidade utilizando modelos lineares de efeitos mistos. Para tanto, as variáveis 

independentes principais (de efeito fixo) foram organizadas em variáveis da qualidade do 

sono (latência, duração, início e final do sono e escore IQSP) (modelo 1 aplicado na 

amostra total) e variáveis do ritmo repouso-atividade (L5, M10, AR, IS60, ISm, IV60 e 

IVm) (modelo 2 aplicado na subamostra). Assim, foram avaliados os termos de interação 

entre o tempo e todas as variáveis de efeito fixo, mas apenas aquelas estatisticamente 

relevantes (p<0,20) foram incluídas nos modelos. As variáveis independentes de confusão 

incluídas foram idade, sexo, GDS, MEEM, número de medicamentos, uso de 

antipsicóticos e de hipnóticos/sedativos, IMC, saúde percebida, doenças reumáticas, 

osteoporose e número de acompanhantes de quarto. Todos os modelos incluíram o 

intercepto, isto é a média do desfecho na linha de base entre os idosos, e o tempo como 

variáveis de efeitos aleatórios.  

3. Resultados  

A caracterização da amostra total, segundo os aspectos sociodemográficos, gerais 

de saúde e de qualidade do sono, por cada medida de avaliação do seguimento foram 

descritas na Tabela 1. A média de tempo de institucionalização do estudo foi de 42,54 

(±35,42) meses e de acompanhantes de quarto foi de 4,48 (±4,93). Ao longo do 

seguimento, observou-se que foi mantida a maior proporção de sexo feminino, solteiros 
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e matutinos (escore HO acima de 58), e que houve aumento progressivo no uso de 

medicamentos que atuam no sistema nervoso (Classe N).  

Entre os aspectos da qualidade do sono, destacou-se o aumento longitudinal 

estatisticamente significativo (p=0,046) da latência do sono. Houve, portanto, um 

aumento do tempo gasto entre o horário de deitar e o início do sono, chegando aos 52,09 

(±64,99) minutos no final do seguimento. Apesar de não haver diferenças estatisticamente 

significativas entre as avaliações anuais, o escore da qualidade do sono, que já se 

encontrava elevado na linha de base (IQSP > 5), aumentou em cada avaliação subsequente 

(Tabela 1).  

Para verificar a representatividade da subamostra de actimetria em relação à 

amostra total, foram comparadas todas as variáveis da linha de base entre os sujeitos que 

participaram (n=61) e não participaram (n=133) da avalição da actimetria. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre as amostras em questão (dados 

não mostrados). Em relação à caracterização do ritmo repouso-atividade durante do 

seguimento (Tabela 2), foi verificada uma redução significativa no período de 10 horas 

com o maior nível de atividade (M10), ou seja, no nível de atividade diurna dos 

participantes do estudo. O comportamento das demais variáveis não demonstrou 

modificação significativa no curso dos 24 meses.  
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Tabela 1. Aspectos sociodemográficos, gerais de saúde e de qualidade de sono da 

amostra total no seguimento.  
VARIÁVEIS LINHA DE BASE 

(2014) 

 

n=133 

12 MESES 

(2015) 

 

n=120 

24 MESES 

(2016) 

 

n=109 

p** 

 n* % n* % n* %  

SEXO        

Masculino 46 34,6 42 35,0 38 34,9  

Feminino 87 65,4 78 65,0 71 65,1  

ESTADO CIVIL        

Casado 12 9,1 8 6,7 8 7,4  

Solteiro 57 43,2 53 44,5 46 42,6  

Divorciado 25 18,9 24 20,2 22 20,4  

Viúvo 38 28,8 34 28,6 32 29,6  

USO DE MEDICAMENTOS         

Classe Sistema Nervoso (N)        

Não  54 40,9 42 35,0 35 32,1  

Sim 78 59,1 78 65,0 74 67,9  

Subclasse Antipsicótico (N05A)        

Não  95 72,0 79 65,8 68 62,4  

Sim 37 28,0 41 34,2 41 37,6  

Subclasse Hipnótico sedativo (N05C)        

Não  86 65,2 77 64,2 66 60,6  

Sim 46 34,8 43 35,8 43 39,4  

COMORBIDADES        

Hipertensão arterial sistêmica        

Não  48 36,1 40 33,3 33 30,6  

Sim  85 63,9 80 66,7 75 69,4  

Doenças reumáticas        

Não  75 56,4 58 48,3 44 40,7  

Sim  58 43,6 62 51,7 64 59,3  

Osteoporose        

Não  101 76,7 96 80,0 82 75,9  

Sim  31 23,3 24 20,0 26 24,1  

Doenças do coração        

Não  110 82,7 99 82,5 83 76,9  

Sim  23 17,3 21 17,5 25 23,1  

Acidente vascular encefálico        

Não  117 88,0 106 88,3 93 86,1  

Sim  16 12,0 14 11,7 15 13,9  

SAÚDE PERCEBIDA        

Satisfatória 97 72,9 88 74,6 64 59,8  

Insatisfatória 36 27,1 30 25,4 43 40,2  

 Média DP (±) Média DP (±) Média DP (±)  

IDADE (anos) 78,76 ±7,62 78,86 7,55 78,77 7,21  

ESCOLARIDADE (anos) 4,66 ±4,56 4,70 4,56 4,73 4,68  

NÚMERO DE MEDICAMENTOS 3,49 2,63 3,99 2,89 4,50 3,22  

IMC (Kg/m2) 24,98 5,02 24,31 4,08 23,67 4,84  

GDS (0-15) 5,63 3,01 5,43 3,24 6,12 3,80  

MEEM (0-30) 21,66 3,64 21,70 4,05 20,87 4,71  

CRONOTIPO (HO)        

Escore (16-86) 71,26 ±7,79 71,06 7,81 71,14 7,72  

QUALIDADE DO SONO        

Inicio do sono (h) 20h16min ±01h25min 20h17min ±01h19min 20h13min ±01h31min 0,660 

Final do sono (h) 04h57min ±01h02min 05h06min ±01h10min 05h10min ±01h19min 0,078 

Duração do sono (h) 07h13min ±02h17min 06h48min ±02h13min 06h50min ±02h09min 0,128 

Latência do sono (min) 37,73 ±48,14 51,19 ±64,07 52,09 ±64,99 0,046 

IQSP (0-21) 7,67 ±4,40 8,07 ±4,61 8,34 ±4,31 0,090 
*Apenas os casos válidos. 

** ANOVA de medidas repetidas. 
IMC: Índice de Massa Corporal; GDS: Escala de Depressão Geriátrica; MEEM: Mine Exame do Estado Mental; IQSP: 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; HO: Questionário de Identificação de Indivíduos Matutinos e Vespertinos 
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Tabela 2. Ritmo repouso-atividade da subamostra no seguimento.  

VARIÁVEIS  LINHA DE BASE  

(2014) 

 

n=61 

12 MESES 

(2015) 

 

n=48 

24 MESES 

(2016) 

 

n=51 

p* 

 Média DP (±) Média DP (±) Média DP (±)  

Nível de atividade noturna (L5) 21,43 13,02 19,02 8,34 18,51 9,09 0,113 

Nível de atividade diurna (M10) 120,25 64,86 96,37 23,50 95,90 26,82 0,025 

Amplitude relativa (RA) 0,66 0,11 0,66 0,12 0,65 0,15 0,733 

Estabilidade inter-diária (IS60) 0,51 0,19 0,53 0,16 0,49 0,23 0,551 

Estabilidade inter-diária média (ISm) 0,37 0,16 0,39 0,13 0,37 0,18 0,967 

Variabilidade intra-diária (IV60) 0,81 0,22 0,82 0,26 0,81 0,29 0,919 

Variabilidade intra-diária média (IVm) 0,77 0,19 0,79 0,24 0,77 0,24 0,994 
*ANOVA de medidas repetidas. 

 

Na avaliação longitudinal da fragilidade foi verificado um aumento 

estatisticamente significativo na carga de fragilidade (2,20±1,18; 2,30±1,26; 2,56±1,23; 

p=0,001), como demonstrado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de medidas repetidas da carga de fragilidade ao longo do seguimento. 
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As Tabelas 3 e 4 sumarizam os resultados das análises dos modelos lineares de 

efeitos mistos. As variáveis incluídas nos modelos (1 e 2) apresentaram significância 

estatística anterior com o desfecho (carga de fragilidade).  

 Primeiramente, no modelo 1 aplicado na amostra total, foram avaliadas se às 

mudanças nas variáveis da qualidade do sono (latência, duração, início e final do sono e 

escore IQSP) seriam preditores de aumento na carga de fragilidade, no curso de 24 meses. 

Como observado na Tabela 3, a cada ano do seguimento houve um aumento 

estatisticamente significativo de 0,15 na carga de fragilidade (p=0,003). Dentre as 

variáveis da qualidade do sono, a pontuação global do IQSP foi considerada um preditor 

de aumento na carga de fragilidade, ou seja, a cada um ponto de aumento no escore do 

IQSP houve um aumento de 0,04 na carga de fragilidade (p=0,003).  Assim como idade, 

MEEM, GDS e presença de doenças reumáticas também foram determinantes de 

mudanças longitudinais na carga de fragilidade (p=0,004; p=0,033; p=0,027; p=0,042, 

respectivamente). 

 

Tabela 3. Preditores de carga fragilidade derivados de um Modelo de Regressão Linear 

de Efeitos Mistos (n=133).  

Variáveis 

 

β 

 

Erro 

padrão 

p 95% Intervalo de Confiança 

Limite inferior Limite superior 

Intercepto 2,46 0,57 <0,001 1,32 3,60 

Tempo (anos) 0,15 0,05 0,003 0,05 0,26 

Idade (anos)** 0,03 0,01 0,004 0,01 0,05 

MEEM (escore)b -0,05 0,02 0,033 -0,10 -0,004 

GDS (escore)b 0,06 0,02 0,027 0,007 0,11 

Doenças reumáticas (presença)b 0,36 0,17 0,042 0,013 0,72 

IQSP (escore) 0,04 0,01 0,003 0,015 0,07 
MEEM: Mini Exame do Estado Mental; GDS: Geriatric Depression Scale; IQSP: Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. 

a. Variável dependente: carga de fragilidade (0-5). 

b. Variáveis da linha de base. 

**Idade Centrada = Idade – 78,76. 

Esse modelo foi ajustado pelas variáveis sexo, número de medicamentos, uso de antipsicóticos e de hipnóticos/sedativos, IMC, saúde 

percebida, osteoporose, número de acompanhantes de quarto, latência do sono, duração do sono, início e final do sono. 
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Em seguida foram avaliadas as influências, sobre o desfecho, das variáveis do 

ritmo repouso-atividade (L5, M10, AR, IS60, ISm, IV60 e IVm), no modelo 2 aplicado 

na subamostra. Em toda coorte (Tabela 4), apenas idade, autopercepção de saúde e 

variabilidade intra-diária média (IVm) foram preditores de mudanças longitudinais na 

carga de fragilidade. Foi observado que aqueles idosos com percepção satisfatória da 

saúde apresentaram 0,58 menos carga de fragilidade do que aqueles com percepção 

insatisfatória (p=0,040).  

Conforme verificado na Tabela 4, de todas as variáveis não paramétricas do ritmo 

repouso-atividade, apenas a variabilidade intra-diária foi capaz de predizer alterações na 

fragilidade, cujo aumento (IVm) refletiu em incremento de 0,90 na carga de fragilidade 

(p=0,034). Portanto, na perspectiva dos processos de regulação do CSV, a fragmentação 

da ritmicidade, isto é, a hipotética alteração do processo homeostático, causaria maior 

influência sob o status de fragilidade, quando comparada ao processo circadiano. 

 

Tabela 4. Preditores de carga fragilidade derivados de um Modelo de Regressão Linear 

de Efeitos Mistos (n=61).   

Variáveis 

 

β 

 

Erro 

padrão 

p 95% Intervalo de Confiança 

Limite inferior Limite 

superior 

Intercepto 2,244 0,873 0,012 0,500 3,989 

Tempo (anos) 0,161 0,072 0,028 0,018 0,304 

Idade (anos)** 0,042 0,016 0,011 0,009 0,074 

Saúde percebida (satisfatória)b  -0,583 0,277 0,040 -1,137 -0,028 

IVm 0,906 0,423 0,034 0,068 1,744 
IVm: variabilidade intra-diária média 

a. Variável dependente: carga de fragilidade (0-5). 

b. Variáveis da linha de base. 

**Idade Centrada = Idade – 79,37. 

Esse modelo foi ajustado pelas variáveis sexo, GDS, MEEM, número de medicamentos, uso de antipsicóticos e de 

hipnóticos/sedativos, IMC, doenças reumáticas, osteoporose, número de acompanhantes de quarto, L5, M10, AR, IS60, ISm e IV60. 
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Os actogramas e os gráficos a seguir foram utilizados para representar o 

comportamento longitudinal distinto do ritmo repouso-atividade de idosos, residentes na 

mesma instituição, que iniciaram o estudo com menor e maior status de fragilidade 

(Figura 2 e 3, respectivamente).  

Na Figura 3, o idoso permaneceu com a carga de fragilidade baixa (igual a 1) em 

todo o seguimento. Observou-se que seu ritmo repouso-atividade manteve um 

comportamento regular e estável no curso dos 24 meses, também confirmado pelas 

médias anuais de IS60 em torno de 0,70. Além de ser verificada uma pronunciada redução 

longitudinal da fragmentação (IV60) do ritmo, em cada ano, 0,79 (2014), 0,58 (2015) e 

0,57 (2016). Aqui ambos os processos circadiano e homeostático da regulação do CSV 

provavelmente estariam interagindo de forma equilibrada e convergente, tanto pela 

estabilidade do processo circadiano como pela redução da fragmentação do ritmo, na 

sustentação de um processo de envelhecimento saudável.  

Na Figura 4, o idoso foi caracterizado por um aumento gradual na carga de 

fragilidade, carga igual a 3 na linha de base e carga igual 4 nos anos subsequentes. O 

ritmo repouso-atividade deste idoso demonstrou um comportamento de irregularidade e 

fragmentação progressivas, apesar de uma menor variação no aumento da irregularidade, 

no decorrer do seguimento, tanto pelo padrão polifásico e instável dos actogramas como 

pelas médias inicias (2014) e finais (2016) de IS60 (0,19 e 0,14) e de IV60 (1,13 e 1,49). 

Percebeu-se que, talvez, os dois processos circadiano e homeostático estariam 

severamente alterados diante dos valores médios apresentados, cuja interação prejudicial 

divergente, traduzida pela elevada fragmentação (maior IV) e irregularidade da 

ritmicidade (menor IS), poderia potencializar o agravo à saúde e ao status de fragilidade. 

 

 

 

 



Figura 3. Comportamento longitudinal do ritmo repouso-atividade de idoso com menor carga 

de fragilidade. À esquerda os actogramas em cada ano do seguimento 2014 (a), 2015 (b) e 2016 

(c). À direita gráficos de linhas para demonstração das médias da estabilidade inter-diária 

(IS60), em vermelho, e da variabilidade intra-diária (IV60), em verde, ao longo dos 24 meses, 

2014 (d), 2015 (e) e 2016 (f).  
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Figura 4. Comportamento longitudinal do ritmo repouso-atividade de idoso com maior carga 

de fragilidade. À esquerda os actogramas em cada ano do seguimento 2014 (a), 2015 (b) e 2016 

(c). À direita gráficos de linhas para demonstração das médias da estabilidade inter-diária 

(IS60), em vermelho, e da variabilidade intra-diária (IV60), em verde, ao longo dos 24 meses, 

2014 (d), 2015 (e) e 2016 (f).  

4. Discussão 

De acordo com os resultados do presente estudo, má qualidade do sono e fragmentação 

do ritmo repouso-atividade foram preditores de aumento da carga de fragilidade em idosos 

institucionalizados, num curso de 24 meses. Adicionalmente, na perspectiva da regulação do 

CSV, o componente homeostático foi o principal influenciador do status de fragilidade. Com 

base na literatura pesquisada, este estudo foi pioneiro em avaliar, em desenho de coorte 

prospectiva, a influência da qualidade do sono e da funcionalidade do ritmo repouso-atividade 
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sobre a síndrome da fragilidade, bem como abordar o impacto dos processos homeostáticos e 

circadianos no desempenho físico-funcional, em idosos residentes em instituições de longa 

permanência. 

Entre os aspectos da qualidade do sono avaliados foi destacado o aumento longitudinal 

significativo da latência do sono. Esse achado foi consistente com a literatura, que têm 

demonstrado que o problema de sono mais comum em idosos é a latência do sono prolongada 

para idosos residentes em ILPI (Park et al. 2013; Daglar et al. 2014; Azri et al. 2016). Em 

contrapartida, em estudo anterior foi observado que a maioria dos idosos institucionalizados 

não apresentava queixas de demora para adormecer, após deitar na cama. Talvez, esses idosos 

avaliados não consideraram como maléficos à qualidade do seu sono os distúrbios considerados 

“normais” no envelhecimento (Araújo & Ceolim 2010).  

Quanto ao ritmo repouso-atividade durante do seguimento, foi verificada uma redução 

significativa no nível de atividade diurna (M10) entre os participantes do estudo. Este resultado 

confirma o típico estilo de vida diurno mais inativo dos idosos que residem em ambientes de 

instituições (Van Someren et al. 1996; Alessi & Schnelle 2000; Meadows et al. 2010; Nóbrega 

et al. 2014). Importante ressaltar que o nível de atividade diurna encontrado foi aquém daqueles 

reportados na literatura para idosos institucionalizados, com e sem demência (Goichot et al. 

2005; Dowling et al. 2008; Kok et al. 2017).  

Nas análises dos modelos lineares de efeitos mistos da presente coorte prospectiva, a 

pontuação global do IQSP foi preditora de aumento longitudinal da carga de fragilidade. 

Recentemente foi verificado que as medidas da qualidade do sono, incluindo maior pontuação 

total do IQSP, foram consistentemente associadas com a saúde musculoesquelética (Lucassen 

et al. 2017). Estudos prévios demonstraram relação significativa entre qualidade de sono 

subjetiva e síndrome da fragilidade, em que idosos com maior status de fragilidade tendem a 

apresentar uma pior qualidade do sono, em desenho de estudo transversal, envolvendo idosos 
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residentes em comunidade (Vaz Fragoso et al. 2009; Ensrud et al. 2009; Del Brutto et al. 2016; 

Moreno-Tamayo et al. 2017) e em instituições (Nobrega et al. 2014; Nóbrega et al. X). Poucos 

estudos observacionais longitudinais testaram a influência de transtornos subjetivos do sono 

sob a fragilidade, alguns até incluíram o risco de mortalidade nesse relacionamento (Ensrud et 

al. 2012; Lee et al. 2014; Lee et al. 2016). Em coorte prospectiva anterior com idosos residentes 

em comunidade de seis regiões dos EUA, entre outros parâmetros subjetivos e objetivos do 

sono, foi constatada associação entre a má qualidade subjetiva do sono (IQSP > 5) com maior 

risco de fragilidade ou morte no seguimento, em média 3,4 anos depois (Ensrud et al. 2012). 

As demais variáveis da qualidade do sono incluídas, latência, duração, início e final do 

sono não influenciaram a carga de fragilidade. Apesar de outro estudo longitudinal também não 

identificar relação entre duração (< 5 horas) e latência (≥ 60 minutos) do sono e status de 

fragilidade (Ensrud et al. 2012), estudos anteriores encontraram associação. Foi relatado que a 

duração do sono noturno se associou à fragilidade (Lee et al. 2014; Del Brutto et al. 2016; 

Moreno-Tamayo et al. 2017), sendo a longa duração do sono (≥ 8 horas) responsável pelo 

drástico aumento (piora) do status de fragilidade (Lee et al. 2016). Como também foi visto que 

a latência do sono foi relacionada com a fragilidade, ou seja, os idosos frágeis apresentaram 

latência de sono prolongada (Ensrud et al. 2009; Nobrega et al. 2014; Lee et al. 2016). Em 

relação aos horários de início e final do sono, Lee et al. (2016) encontraram que o horário de 

início do sono foi associado à fragilidade, no qual os indivíduos frágeis foram mais prováveis 

em ir para a cama antes das 21:00h, devido ao avanço de fase do sono relacionado à idade 

(Monk & Buysse 2014).  

Os preditores de fragilidade idade e escore de MEEM evidenciados na amostra total do 

presente estudo já são bem estabelecidos na literatura (Ottenbacher et al. 2009). Entretanto, os 

outros preditores encontrados, presença de doenças reumáticas e escore de GDS, estão sendo 
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recentemente investigados, na tentativa de auxiliar a identificação de novos alvos para o 

tratamento ou a prevenção da fragilidade (Buigues et al. 2014; Castell et al. 2015). 

A doença reumática e a fragilidade são duas condições associadas à limitação física e à 

incapacidade funcional nos idosos (Misra et al. 2015). Apesar da doença reumática estar 

relacionada a maior prevalência e risco de desenvolver fragilidade (Wise et al., 2014), poucos 

estudos exploraram esta relação. Entre aqueles com a forma mais comum de doença reumática 

(osteoartrite), o risco de fragilidade foi 2,96 vezes maior (Castell et al. 2015). Mecanismos 

fisiopatológicos similares às duas condições foram sugeridos para fundamentar a relação. O 

sinergismo entre doença reumática e inflamação sistêmica é um potencial mecanismo, no qual 

determinadas citocinas inflamatórias, que estão envolvidas no ciclo de fragilidade, são 

aumentadas na doença reumática (Walston et al. 2006; Castell et al. 2015; Misra et al. 2015). 

Não somente os fatores físicos desempenham papel no desenvolvimento e manutenção 

da síndrome da fragilidade, fatores psicológicos, como a depressão, também estão envolvidos. 

A depressão e a fragilidade ocorrem em uma proporção significativa de idosos, e o risco de 

fragilidade aumenta se os sintomas depressivos também estão presentes (Lakey et al. 2012). 

Ambas são consideradas síndromes geriátricas comórbidas, que claramente se sobrepõe 

(Buigues et al. 2014). Várias explicações suportam essa associação. Foi postulado que os idosos 

severamente depressivos são mais suscetíveis ao desenvolvimento da fragilidade por fatores de 

estilo de vida associados à depressão, como exemplo a redução da atividade física. Além disso, 

ambas parecem ter alguns mecanismos fisiopatológicos comuns, como a inflamação 

(Fernandez-Garrido et al. 2014; Rudolf et al. 2014). 

Outro fator, também considerado psicológico, encontrado no presente estudo que 

influenciou a fragilidade foi a autopercepção de saúde (avaliada no modelo 2 da subamostra).  

A relação entre autopercepção de saúde e fragilidade vem sendo relatada na literatura 

(González-Pichardo et al. 2014), inclusive na população institucionalizada (Nóbrega et al. 
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2014), sendo considerada uma potencial ferramenta para identificar indivíduos frágeis. A 

percepção do indivíduo sobre sua própria condição de saúde expressa múltiplas condições, 

desde biológicas, psicológicas e sociais, que são inacessíveis para um observador externo 

(González-Pichardo et al. 2014). Quando a percepção é negativa, relaciona-se com declínios 

em componentes-chave da fragilidade (Robertson & Kenny 2016), inclusive com a mortalidade 

(Jylha 2009; Lang et al. 2009; Robertson & Kenny 2016).  

Posteriormente foram avaliadas as influências da funcionalidade do ritmo repouso-

atividade sobre a carga de fragilidade. E apenas a variabilidade intra-diária média, uma das 

variáveis mais sensíveis para detectar alterações do ritmo circadiano (Gonçalves et al. 2014), 

foi capaz de predizer alterações na fragilidade. A partir dos resultados encontrados no presente 

trabalho, foi possível ratificar às predições recentemente levantadas, sobre IS ser preditor da 

idade e IV preditor de doença nos idosos (Nóbrega et al. X), de acordo com o papel de ambos 

no processo de envelhecer (Luik et al. 2013). 

Em relação ao papel do IV na predição de doença, elevados valores de IV indicando 

uma tendência à pior funcionalidade entre idosos vem sendo reportada na literatura (Carvalho-

Bos et al. 2007; Hooghiemstra et al. 2015; Merilahti et al. 2015; Merilahti & Korhonen 2016). 

Especificamente na síndrome da fragilidade, foi demonstrado, em um desenho transversal, que 

idosos frágeis institucionalizados apresentaram maior fragmentação da ritmicidade circadiana, 

quando comparados aos não-frágeis (Nóbrega et al. X). Em contrapartida, em momento anterior 

esse mesmo relacionamento não foi encontrado (Nobrega et al. 2014).  

Duas possibilidades são consideradas para interpretação desse achado. Primeiramente, 

tem sido demonstrado que os ritmos circadianos (no caso a elevada fragmentação) podem 

influenciar diretamente a morbidade, e até a mortalidade. Uma questão-chave que surge das 

conexões entre função circadiana, envelhecimento e saúde do organismo está relacionada à 

observação de que os relógios biológicos estão presentes não apenas no cérebro, mas também 
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em todo o corpo, onde exercem amplos efeitos em todos os níveis de organização. Para apoiar 

esta relação, evidências sugerem que tanto o desalinhamento dos ritmos é um fator 

predisponente para alterações nos processos biológicos (imunológico, inflamatório e 

metabólico) (Tranah, et al. 2010), como a subsequente anormalidade do ritmo circadiano está 

relacionada com uma variedade de condições médicas em idosos (Bass & Lazar 2016; Tranah 

et al. 2017).  

Em segundo lugar, o próprio ambiente institucional pode ter um papel negativo na maior 

fragmentação da ritmicidade na presente população estudada (Meadows et al. 2010). Os fatores 

socioambientais característicos das ILPI podem amplificar o que seria esperado no CSV de 

idosos, com base apenas no avançar da idade (Alessi & Schnelle 2000). Para examinar se a 

maior prevalência e severidade de distúrbios no CSV entre os idosos que residem nesses 

ambientes é devida aos fatores intrínsecos ou ao ambiente residido, Meadows et al. (2010) 

compararam os padrões de repouso-atividade entre os que residiam em instituições e 

comunidade. Eles observaram que os residentes em ILPI apresentaram valores de IV 

significativamente maiores, e tal diferença não pôde ser explicada por idade, sexo, uso de 

medicação, nível de dependência ou incontinência. O modelo de rotina comumente utilizado 

nas instituições, com baixa atividade física diurna, menor exposição à luz natural, regime de 

duração de sono e ambiente perturbador noturno (altos níveis de ruído e luz durante o repouso), 

é um desafio para a manutenção do CSV adequado, podendo, ainda, exacerbar disfunções pré-

existentes nos idosos (Alessi & Schnelle 2000; Martin et al. 2006; Kerr et al. 2008; Neikrug & 

Ancoli-Israel 2010; Valenza et al. 2013).  

Portanto, o IV seria um indicador do estado saúde-doença, ao refletir a presença de 

diferentes doenças clínicas e subclínicas (Luik et al. 2013), como é o caso da síndrome 

geriátrica investigada no presente estudo, a síndrome da fragilidade.  
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 Quanto ao papel do IS no processo de envelhecer, apesar de ser verificado no presente 

estudo um valor médio de IS considerado aquém do estimado para idosos saudáveis (Huang et 

al. 2002), a hipótese de que a irregularidade do ritmo seria um preditor da fragilidade não foi 

confirmada. Por outro lado, há potenciais indícios de que IS reduzido estaria relacionado com 

aspectos deficitários da função física de idosos institucionalizados, tanto de fragilidade 

(Nóbrega et al. X) como de dependência funcional (Merilahti et al. 2015).  

Entretanto, talvez esse presente achado seria melhor explicado não pela ausência de 

relação com a doença (fragilidade), mas pelo pressuposto anterior de IS ser um preditor do 

avanço fisiológico da idade. Embora o processo de envelhecer tenha sido associado com 

elevados valores de IS em idosos de comunidade (Luik et al. 2013), esse parâmetro deve ser 

avaliado com cautela para o grupo de idosos considerado de risco à desfechos clínicos adversos 

e deterioração mais acelerada – o institucionalizado (Raposo et al. 2017). Há um consenso de 

que o valor médio de IS desse grupo é bem inferior aos parâmetros ideais (Van Someren 1996; 

Dowling et al. 2005; Goichot et al. 2005; Dowling et al. 2008; Song et al. 2009; Merilahti & 

Korhonen 2016). Mas, essa redução de IS parece manter uma estabilidade durante determinado 

período, sem muitas variações, como verificado no presente estudo de curso de 24 meses 

(Tabela 3). Avaliando, individualmente, um idoso institucionalizado (Figura 3), cujo ritmo 

manteve um comportamento regular e estável (maiores médias anuais de IS), a carga de 

fragilidade permaneceu baixa em todo o seguimento. Haveria, então, algum componente 

característico do ambiente institucional que ajudaria a manter a estabilidade dos padrões diários, 

mesmo diante de uma ritmicidade já marcada pela irregularidade?  

Nesse entendimento, a estabilidade do ritmo em idosos pode ser melhor explicada por 

mudanças fisiológicas inerentes ao processo de envelhecer, como testado por Luik et al. (2013). 

E sabe-se que a degeneração, anatômica e funcional, no marcapasso circadiano (núcleo 

supraquiasmático - NSQ) que orquestra os ritmos é inexorável à idade, refletindo, fisiológica e 
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inevitavelmente, em todo o sistema de temporização circadiana. Mas, a repercussão do IS no 

comportamento relacionado à saúde pode ser potencializada ou minimizada a depender dos 

sincronizadores socioambientais envolvidos, mesmo que sincronização esteja com menor 

eficiência. O desenvolvimento de um estilo de vida cada vez mais inflexível acaba 

compensando alguns dos efeitos do marcapasso circadiano deteriorado sobre a ritmicidade 

(Reilly et al. 1997). Sobre este aspecto, os ambientes institucionais apresentam características 

peculiares. As ILPI que oferecem uma rotina mais estruturada e regular, o ciclo repouso-

atividade dos seus residentes é mais forte e mais estável (Song et al. 2009). Aliás, os idosos 

institucionalizados, muitas vezes com redução do desempenho físico, tornam-se cada vez mais 

dependentes da rotina imposta para a manutenção da ritmicidade circadiana (Reilly et al. 1997). 

Assim, os idosos do presente estudo podem ter sido favorecidos, de certa maneira, pelo 

usufruto de rotinas diárias estruturadas, de forma a sustentar a estabilidade do ritmo, mesmo 

naqueles com o status de fragilidade. Deste modo, o IS seria, então, um marcador do 

envelhecimento fisiológico.  

E como estariam os marcadores derivados do ritmo circadiano repouso-atividade (L5, 

M10, AR, IS e IV) na perspectiva do modelo de dois processos da regulação do CSV? Os 

achados do presente estudo demonstraram que todas as variáveis se mantiveram alteradas 

durante o seguimento, isto é, fora das médias estimadas para idosos considerados saudáveis. 

Valores reduzidos de IS, M10 e AR, e elevados de L5 e IV na população institucionalizada 

foram reportados em estudos prévios, com idosos com demência (Van Someren 1996; Kok et 

al. 2017) e sem demência (Goichot et al. 2005; Merilahti & Korhonen 2016). Houve destaque 

para as variáveis M10 e IV nesta coorte, uma vez que a primeira foi a única que demonstrou 

uma redução longitudinal significativa e a segunda, comprovou seu papel na predição de 

doença. 
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Com base no modelo funcional proposto por Gonçalves et al. (2015) e a partir dos 

resultados supracitados, pôde-se presumir que tanto o processo circadiano (C), estimado por IS 

e M10, como o homeostático (S), estimado por IV e L5, estariam alterados no corrente estudo. 

Para o processo C, supõe-se que a sincronização estaria enfraquecida (IS), devido à degeneração 

do NSQ própria do envelhecer e à limitação da exposição aos sincronizadores socioambientais 

nas ILPI. Como consequência, ocorreria redução na atividade motora diurna (M10), confirmada 

pelos presentes achados. No caso do processo S, os fatores sociais existentes nas ILPI, a 

exemplo da imposição de horários de recolhimento e saída da cama, poderiam forçar o idoso a 

permanecer acordado, aumentando a pressão homeostática do sono. Aliado aos fatores de 

perturbação do sono noturno presentes, que teoricamente comprometeriam ainda mais a 

eficiência do processo S na manutenção e qualidade do sono (L5 e IV).  

Deste modo, na regulação do CSV da presente amostra, parece haver um ciclo vicioso 

que se retroalimenta, pelos fatores de predisposição do envelhecimento saudável (alterações 

fisiológicas na regulação do CSV), e de precipitação (declínio no estado de saúde e na função 

física) e perpetuação (baixa exposição aos sincronizadores socioambientais e alta perturbação 

do sono dos ambientes institucionais) do envelhecimento patológico (Fragoso, Gill, 2007); e 

que se autossustenta, já que as rotinas institucionais são importantes para a manutenção da 

ritmicidade diante de um marcapasso circadiano deteriorado (Reilly, Waterhouse, Atkinson, 

1997; Song et al., 2009).  

Ainda não está totalmente elucidado se o ritmo repouso-atividade influencia diretamente 

a morbimortalidade e/ou se indica aspectos do envelhecimento fisiológico, ou ainda se reflete 

alterações nos processos circadiano e homeostático da regulação do CSV. Contudo, os nossos 

achados reforçam a hipótese de que este ritmo pode ser visto como um biomarcador sensível 

dos efeitos do envelhecimento geral (Van Someren, Riemersma-Van Der Lek, 2007) e do risco 

de fragilidade, fornecendo informações adicionais, não medidas por marcadores convencionais 
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(Viña et al., 2016; Tranah et al. 2017). Como a fragilidade é um conjunto de sintomas, é 

provável que nenhum biomarcador único preveja perfeitamente a síndrome. De fato, alguns 

estudos sugerem que uma definição de fragilidade deve incluir vários domínios da saúde, e não 

se restringir apenas ao físico (Gobbens et al. 2010; Rodriguez-Manas et al. 2013). 

O presente trabalho apresenta algumas limitações. Tais como a ausência de investigação 

objetiva da arquitetura do sono, e o fato de variáveis potencialmente importantes, como 

comprometimento cognitivo, biomarcadores da inflamação, disfunção do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal e fatores socioambientais (exposição à luz e as próprias rotinas), não terem 

sido mensuradas. Como pontos fortes, destacam-se desenho de coorte prospectiva, 

representatividade amostral, e utilização de medidas não paramétricas e de um período de 

registro da actimetria recomendado (duas semanas) para alcançar estimativas mais robustas do 

ritmo repouso-atividade. 

5. Conclusões 

A partir dos resultados deste estudo longitudinal, foi observado que má qualidade do sono e 

fragmentação do ritmo repouso-atividade foram preditores de aumento da carga de fragilidade 

em idosos institucionalizados, ou seja, o componente homeostático da regulação do sono foi o 

principal influenciador do status de fragilidade. Salienta-se que os marcadores da 

funcionalidade do ritmo repouso-atividade e da qualidade do sono podem constituir uma nova 

ferramenta para o monitoramento do estado da saúde e de doença em idosos institucionalizados. 

Estudos futuros são necessários tanto para explorar os efeitos dos fatores socioambientais 

(exposição à luz e as próprias rotinas) subjacentes aos distúrbios do ciclo sono-vigília entre os 

residentes institucionais, como os efeitos de intervenções terapêuticas sobre os transtornos do 

sono e da ritmicidade circadiana em idosos frágeis.  
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5      CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A partir dos resultados do presente estudo, para a amostra estudada de idosos 

institucionalizados do Estado da Paraíba, concluímos que:  

• A prevalência da síndrome da fragilidade foi elevada, além de ser constatada uma 

qualidade de sono ruim e alteração do ritmo circadiano repouso-atividade, desde a linha 

de base. 

• Os idosos frágeis obtiveram pior qualidade de sono. 

• Os idosos com queixas de qualidade de sono ruim, latência de sono prolongada, duração 

de sono inadequada, baixa eficiência habitual de sono, presença de distúrbios do sono 

noturno e diurno e/ou uso de medicação para dormir apresentaram critério positivo para 

exaustão, perda de peso não-intencional, redução na velocidade da marcha, força de 

preensão e na atividade física. 

• Os idosos frágeis demonstraram maior irregularidade e fragmentação do ritmo repouso-

atividade, com destaque para positividade nos critérios de perda de peso não intencional, 

lentidão e fraqueza muscular.  

• Má qualidade do sono e fragmentação do ritmo repouso-atividade foram preditores de 

aumento da carga de fragilidade, num curso de 24 meses. 

• A estabilidade do ritmo repouso-atividade pôde ser considerada um potencial marcador 

da idade, ao passo que a fragmentação, um preditor de doença. 

• Na perspectiva do modelo funcional da regulação do CSV, pôde-se inferir que ambos 

os componentes circadiano e homeostático se encontraram alterados, cada um com sua 

participação, tanto individual como conjunta, no processo de envelhecer, sendo o 

processo homeostático o principal influenciador do declínio progressivo do desempenho 
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funcional, concernente ao status de fragilidade. E essas alterações nos componentes da 

regulação do CSV podem ter contribuído com a má qualidade de sono encontrada, cujo 

papel no agravo à funcionalidade física, ou seja, à síndrome da fragilidade foi 

confirmado. 

Com base na literatura pesquisada, este estudo foi pioneiro em analisar, em desenho de 

coorte prospectiva, a influência da qualidade do sono e da funcionalidade do ritmo repouso-

atividade sobre a síndrome da fragilidade, bem como abordar o impacto dos processos 

homeostáticos e circadianos no desempenho físico-funcional, em idosos residentes em 

instituições de longa permanência. Além de avaliar especificamente a relação entre o ritmo 

repouso-atividade, por meio de abordagem não-paramétrica e variáveis recém-propostas mais 

sensíveis para detectar alterações do ritmo circadiano (ISm e IVm), e os critérios isolados do 

fenótipo de fragilidade, nesta população. 

O conhecimento na área da medicina do sono e da ritmicidade biológica relacionado à 

Geriatria e Gerontologia aumentou consideravelmente nos últimos anos. Este fato se deve tanto 

à transição demográfica mundial, como à relevância dessas áreas na manutenção da saúde e 

bem-estar dos indivíduos. Entretanto, alguns grupos da população idosa (os frágeis), bem como 

determinados desfechos adversos (declínio no desempenho funcional), ainda necessitam ser 

mais estudados e caracterizados, sugerindo a relevância de se produzir estudos sobre esta 

temática, como os derivados desta tese, no Brasil e no mundo.  

Simultâneo ao fenômeno envelhecimento mundial, mudanças marcantes nos arranjos 

familiares estão ocorrendo, gerando novas concepções de responsabilidade e de cuidado dos 

familiares dependentes, com destaque para os idosos dependentes e frágeis. A 

institucionalização precoce pode ocorrer por razões sociais, em vez de por incapacidade severa 

ou condições de saúde. Para atender as demandas e as novas exigências dessa população 

emergente, a ILPI representa uma modalidade de cuidado do idoso, uma alternativa de amparo, 
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proteção, segurança e saúde. Deste modo, é crucial que haja uma mudança de percepção em 

relação à residência nestas instituições, de forma a reverter seu caráter residual, intimamente 

vinculado ao seu histórico de caridade cristã, para que estas participem da infraestrutura básica 

de qualquer cidade. Acreditamos que nosso estudo de natureza epidemiológica, visando 

entender os possíveis fatores associados no processo saúde-doença relacionados aos idosos 

institucionalizados, pode auxiliar na proposição de novas abordagens diagnósticas e de 

reabilitação para implementação efetiva de estratégias públicas de envelhecimento saudável.  

Consideramos que avaliar o idoso à luz da funcionalidade do sono, do ritmo circadiano 

e do sistema musculoesquelético, aliando competências de disciplinas cientificas (abrangência 

multidisciplinar) e procurando envolver os cernes da Psicobiologia (ontogênese, fisiologia, 

filogenia e valor adaptativo), trouxe uma valiosa perspectiva para implicações clínicas relativas 

à saúde geriátrica. 
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ANEXOS 



 

ANEXO A: MINI EXAME DO ESTADO MENTAL  

(Folstein, Folstein, Mchugh, 1975) 

 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco da sua memória. Por favor, tente se 

concentrar para respondê-las. 

 

QUESTÕES RESPOSTAS PONTUAÇÃO 

21. Que data é hoje?  (1)Certo 

(0)Errado 
 

22. Em que mês estamos?  (1)Certo 

(0)Errado 
 

23. Em que ano estamos?  (1)Certo 

(0)Errado 
 

24. Em que dia da semana estamos?  (1)Certo 

(0)Errado 
 

25. Que horas são agora 

aproximadamente? (Considere correta a 

variação de mais ou menos uma hora) 

 (1)Certo 

(0)Errado 
 

26. Em que local nós estamos? 

(dormitório, sala, apontando para o chão) 
 (1)Certo 

(0)Errado 
 

27. Que local é este aqui? (apontando ao 

redor num sentindo mais amplo para a 

casa) 

 (1)Certo 

(0)Errado 
 

28. Em que bairro nós estamos ou qual o 

nome de uma rua próxima? 
 (1)Certo 

(0)Errado 
 

29. Em que cidade nós estamos?  (1)Certo 

(0)Errado 
 

30. Em que estado nós estamos?  (1)Certo 

(0)Errado 
 

31. Vou dizer 3 palavras e o(a) senhor(a) 

irá repeti-las a seguir:  CARRO – VASO 

– TIJOLO                                              (Falar 

as 3 palavras em seqüência.  Caso o idoso 

não consiga, repetir no máximo 3 vezes 

para aprendizado. Pontue a primeira 

tentativa) 

31.a. CARRO                                                       

31.b. VASO                                                          

31. c. TIJOLO 

(1)Certo 

(0)Errado 

31.a:__________                                   

31.b:__________         

31. c:__________ 



 

32.  Gostaria que o(a) senhor(a) me 

dissesse quanto é: (se houver erro, corrija 

e prossiga. Considere correto se o 

examinado espontaneamente se corrigir) 

32.a. 100 – 7 _____ 

 

32.b. 93 – 7 _____ 

 

32.c.86 – 7 _____ 

 

32.d. 79 – 7 _____ 

 

32.e. 72 – 7 _____ 

(1)Certo 

(0)Errado 

32.a:__________                                   

32.b:__________         

32.c:__________ 

32.d:__________    

32.e:___________ 

33. O(a) senhor(a) consegue se lembrar 

das 3 palavras que lhe pedi que repetisse 

agora há pouco? 

33.a. CARRO                                                 

33.b. VASO                                                     

33.c. TIJOLO 

(1)Certo 

(0)Errado 

33.a:__________                                   

33.b:__________         

33. c:__________ 

34. Mostre um relógio e peça ao 

entrevistado que diga o nome. 
 (1)Certo 

(0)Errado 
 

35. Mostre uma caneta (lápis) e peça ao 

entrevistado que o nome. 
 (1)Certo 

(0)Errado 
 

36.  Preste atenção: vou lhe dizer uma 

frase e quero que repita depois de mim:  

NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ. 

(Considere somente se a repetição for 

perfeita) 

 (1)Certo 

(0)Errado 
 

37. Agora pegue este papel com a mão 

direita. Dobre-o ao meio e coloque-o no 

chão. (Falar todos os comandos de uma 

vez só) 

37.a.  Pega a folha com a mão 

correta 

 

37.b. Dobra corretamente 

 

37.c. Coloca no chão 

(1)Certo 

(0)Errado 

37.a:__________                                   

37.b:__________         

37. c:__________ 

38. Vou lhe mostrar uma folha onde está 

escrito uma frase. Gostaria que fizesse o 

que está escrito: FECHE OS OLHOS 

 (1)Certo 

(0)Errado 
 

39. Gostaria que o(a) senhor(a) escrevesse 

uma frase de sua escolha, qualquer uma, 

não precisa ser grande. 

 (1)Certo 

(0)Errado 
 

40. Vou lhe mostrar um desenho e 

gostaria que o(a) senhor(a) copiasse, 

tentando fazer o melhor possível. 

Desenhar no verso da folha. (Considere 

apenas se houver 2 pentágonos 

interseccionados, 10 ângulos, formando 

uma figura com 4 lados ou com 2 ângulos) 

 (1)Certo 

(0)Errado 
 

 

41. Escore Total:____________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B: DIÁRIO DE SONO 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

De que horas você foi 

dormir à noite 

       

De que horas você 

despertou pela manhã 

       

Quantas vezes você 

despertou durante a 

noite após ter ido 

dormir 

       

Quantos cochilos você 

deu durante o dia e 

quanto tempo eles 

duraram 

Nº de 

vezes 
Duração 

Nº de 

vezes 
Duração 

Nº de 

vezes 
Duração 

Nº de 

vezes 
Duração 

Nº de 

vezes 
Duração 

Nº de 

vezes 
Duração 

Nº de 

vezes 
Duração 

               



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

 

Você agora esta tendo a oportunidade de utilizar um instrumento de pesquisa chamado actímetro 

e junto com ele o registro do diário do sono. Esse aparelho é um acelerômetro miniaturizado que permite 

o registro dos movimentos e a totalização e armazenamento em uma memória a intervalos pré-definidos. 

Estes dados são submetidos a uma avaliação através de um software para que seja inferido o estado de 

sono ou vigília. O diário do sono é um complemento importante para registros dos dados dos horários 

dos eventos e de horários de deitar e despertar registrados no actímetro também. Abaixo segue algumas 

instruções para bom uso do actímetro e auxiliar no preenchimento do diário do sono. 

Actímetro 

• Usar no pulso do membro não dominante; 

• Não pode tomar banho com o aparelho, como também utilizá-lo em alguma situação em que 

haja risco de entrar água no mesmo; 

• Ao praticar atividades físicas nas quais perceba que a risco de danificar o aparelho, retire-o 

(lutas, esportes como futebol, futsal, basquete, handball, voleibol e etc.); 

• Ao sair para festas e ou eventos, retire o aparelho, para evitar perda ou danos ao aparelho; 

• Ao realizar alguma atividade que possa danificar o aparelho retire-o. 

 

 

Diário 

• Preencher os horários nos quais foi deitar-se para dormir e o que despertou; 

• Preencher cochilos e retiradas do aparelho (para tomar banho, ou porque foi realizar atividade 

física, ou qualquer outro motivo pelo qual precisou retirar o aparelho) no mesmo quadro, apenas 

identificando se o motivo é a retirada do aparelho ou um cochilo. Observe se esta registrando o 

evento no dia em que ele ocorreu; 

• Registre os horários identificando se é manhã ou tarde, por exemplo, usando os números 13h 

(para identificar que é 1h da tarde) ou usando AM e PM: 7h e 30 min (horário de manhã), 19h 

e 30 mim (horário de noite) ou 2:00 PM (horário da tarde) 2:00 AM (horário da manhã); 

• Quando for dormir no após as 00h00min identifique também a data, por exemplo, você vai 

relatar a hora que foi dormir da quarta-feira para quinta-feira, você irá fazer esse registro na 

quinta-feira de preferência pouco depois de despertar. 

 

 Quinta-feira Sexta-feira 

De que horas você foi dormir à noite? 00h30min (28.05.2009)  

De que horas você despertou pela 

manhã? 
07h00min  

Quantas vezes você despertou durante 

a noite após ter ido dormir? 
2 vezes  
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para o(a) Sr(a) participar da pesquisa “PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES 

HOMEOSTÁTICO E CIRCADIANO DO SONO NO DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS” que é coordenada pelo professor Dr. John Fontenele Araújo. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Durante todas as etapas da pesquisa o(a) 

Sr(a) poderá solicitar quaisquer esclarecimentos a respeito de procedimentos e metodologia da pesquisa.  

 Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a relação entre sono e desempenho funcional em idosos 

residentes em instituições, ou seja, avaliaremos se os idosos estão passando por déficits funcionais, nos aspectos 

de nível de atividade física, funcionalidade, incapacidade, desempenho físico, mobilidade, marcha e equilíbrio. 

Sobre o sono, iremos verificar os hábitos de sono, a exemplo hora de dormir, hora de acordar, número de cochilos 

durante o dia, uso de medicamentos para dormir, número de despertares durante a noite. Ainda analisaremos outros 

dados coletados através de um “relógio de pulso”, chamado de actímetro, capaz de verificar a temperatura e 

movimentos do corpo, além da iluminação do ambiente em que se dorme. A pesquisa será realizada durante o 

período de dois anos, com avaliações em três momentos.  

Caso decida aceitar o convite, o(a) Sr(a) será submetido(a) aos seguintes procedimentos: utilização de um 

dispositivo de pulso para avaliar o ciclo atividade-sono; entrevista sobre a qualidade do sono, preferências de 

horários para acordar e para dormir, sonolência durante o dia, dificuldade para dormir a noite; teste sobre 

desempenho cognitivo; perguntas sobre questões sociodemográficas, condições de saúde, de qualidade de vida, de 

nível de atividade física, de função física e de capacidade para desempenhar tarefas diárias; exame físico, como 

verificação do peso, altura; teste de orientados de desempenho de tarefas motoras, como velocidade de caminhada, 

equilíbrio, mobilidade, avaliação de alguns marcadores relacionados ao processo de envelhecimento. 

As atividades realizadas serão de natureza não invasiva. Desse modo, os riscos em participar dessa 

pesquisa são mínimos, ou seja, o risco que o(a) Sr(a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. Qualquer desconforto, físico ou emocional, que o(a) Sr(a) possa sentir, com qualquer que 

seja o procedimento, serão imediatamente interrompidos. 

 O(a) senhor(a) se beneficiará desta pesquisa na medida em que contribuir com as informações necessárias 

sobre suas condições de saúde, as quais ajudarão a ter um panorama geral sobre a saúde do idoso nas instituições 

asilares da Paraíba e contribuirão para que os profissionais de saúde criem estratégias de intervenção e prevenção 

contra agravos de saúde. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas, serão divulgadas apenas em congressos ou publicações 

científicas, e o nome do o(a) Sr(a) não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por esse pesquisa em local seguro, por um período de 5 anos. A divulgação dos resultados 

será feita sem a identificação dos indivíduos e de forma conjunta, permitindo uma melhor confidencialidade. Será 

preservada a proteção da imagem dos indivíduos e não utilização das informações em prejuízo das pessoas. 

Se o(a) Sr(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, ele(a) será ressarcido, caso 

solicite. Em qualquer momento, se o(a) Sr(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) 

Sr(a)  terá direito a indenização. 

O(a) Sr(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) Senhor(a) tiver a respeito desta 

pesquisa poderá perguntar diretamente ao responsável por esta pesquisa, como também ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, pelos endereços e telefones a seguir: 

-Dr. John Fontenele Araújo, no endereço Campus Universitário, Caixa Postal 1666 – Natal / RN, CEP: 59078 – 

970, ou pelos telefones (84) 3215-3409; (84) 9643-5834.  

-Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, Caixa Postal 1666 

– Natal / RN, CEP: 59078 – 970, ou pelo telefone (84) 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 pesquisa “PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES 

HOMEOSTÁTICO E CIRCADIANO DO SONO NO DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 

Nome:__________________________________________________  

 

Local: _______________________ Data: _______/_______/_______  

 

Assinatura_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES 

HOMEOSTÁTICO E CIRCADIANO DO SONO NO DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS”, 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. 

 

 

Local: _______________________ Data: _______/_______/_______ 

 

Assinatura_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 



 

APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO 

(   ) Linha de base (   ) 1ª reavaliação (   ) 2ª reavaliação  

 

ENTREVISTAS 

SEÇÃO 1 - DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 
1.Data:_____/_____/_____        2.Cód.Entrevistador:_________  

 

3.Cód.Asilo_____________      4.Cód.Participante__________ 
 

SEÇÃO 2 - DADOS DO PARTICIPANTE 

 

5.Nome:_______________________________________________________ 

 

6.Data de Nascimento.:____/_____/_____  
 

7.Idade:_________    8.Sexo: M(1) F(2) _______  

 

9. Assinatura do TCLE: S(1) N(2)_____     

 

SEÇÃO 3 – MEEM 

 

10. APLICAR MINI-MENTAL - Escore:_________ 

(  ) Continuar (≥ 17)           (  ) Parar (<17) 
 

 

SEÇÃO 4 - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

11. Total de anos de escolaridade:______________________________ 

 
12. Qual é o seu estado civil?  

(1) Casado(a) ou vive com companheiro(a) 

(2) Solteiro(a)  
(3) Divorciado(a) / Separado(a)  

(4) Viúvo(a)  

(97) NS  
(98) NA  

(99) NR 

 
13. Qual sua cor ou raça?  

(1) Branca  

(2) Preta/negra  
(3) Mulata/cabocla/parda  

(4) Indígena   

(5) Amarela/oriental  
(97) NS  

(98) NA  

(99) NR  
 

14. Qual era sua ocupação profissional antes de aposentar? 

 ______________________________________________________________ 
 

15. Há quanto tempo mora aqui? (ILPI) ______________________________ 

 
16. Qual o motivo que o(a)  levou a vir morar aqui?_____________________ 

______________________________________________________________ 

 

17. Quantas pessoas dormem em seu quarto? (ILPI)_____________________ 

 

SEÇÃO 5 - DADOS DA SAÚDE FÍSICA 

 

18. Quantos medicamentos tem usado de forma regular nos últimos 3 meses, 
receitados pelo médico ou por conta própria? (ILPI)____________________ 

Nome Frequência Dosagem 

   

   

   

   

   

   

   

 

19. Hábitos viciosos: _____________________________________________ 

20. Algum médico já disse que o(a Sr(a) tem ou teve os seguintes problemas de 

saúde?  
 

29. O(a) Sr(a) foi internado no último ano?___________ 

(1) Sim  

(2) Não                                                           
(97) NS  

(98) NA  

(99) NR  
 

30. O(a) Sr(a) sofreu quedas nos últimos 12 meses? 

(1) Sim     Quantas?___________  
(2) Não                                                         

(97) NS  

(98) NA  
(99) NR  

 
[Avaliação subjetiva da saúde (saúde percebida)]  

31. Em geral, o(a) Sr(a) diria que a sua saúde é:  

(1) Satisfatória 
(2) Insatisfatória  

(97) NS  

(98) NA  
(99) NR 

 

[Depressão]  

 Sim Não 

1 Você está satisfeito com a sua vida? 0 1 

2 Você deixou de lado muitas de suas atividades e interesses? 1 0 

3 Você sente que sua vida está vazia? 1 0 

4 Você se sente aborrecido com frequência? 1 0 

5 Você se sente de bom humor/bem com a vida na maioria 

das vezes? 

0 1 

6 Você teme que algo de ruim possa lhe acontecer? 1 0 

7 Você se sente feliz na maioria das vezes? 0 1 

8 Você se sente frequentemente desamparado? 1 0 

9 Você prefere permanecer em casa a sair e fazer coisas 

novas? 

1 0 

10 Acha que tem mais problemas de memória que a 
maioria/que antes? 

1 0 

11 Você acha maravilhoso estar vivo? 0 1 

12 Você se sente inútil nas atuais circunstâncias? 1 0 

13 Você se sente cheio de energia? 0 1 

14 Você acha que sua situação é sem esperança? 1 0 

15 Você sente que a maioria das pessoas está melhor do que 

você? 

1 0 

32. PONTUAÇÃO TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIA Sim (1) Não (2) NS (97) NA (98) NR(99) 

21.  Doença do 

coração como angina 
ou ataque cardíaco? 

  

22. Pressão alta - 

hipertensão? 
  

23.Derrame/ 
AVC/Isquemia 

Cerebral 

  

24. Diabetes Mellitus?    

25.Tumor maligno/ 

câncer? 
  

26.  Artrite ou 
reumatismo? 

  

27.  Doença do 

pulmão (bronquite e 

enfisema)? 

  

28. Osteoporose?    



 
 

 SEÇÃO 6 – QUALIDADE DE SONO 

 

As questões que seguem referem-se aos seus hábitos de sono apenas durante o 

mês passado. Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que 
ocorreu na maioria dos dias e noites do mês passado.  

 

1. Durante o mês passado, a que horas o(a) Sr(a) foi deitar à noite, na maioria 
das vezes? ____________________ 

 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) o(a) Sr(a) demorou a 
pegar no sono, na maioria das vezes?___________________ 

 

3. Durante o mês passado, a que horas o(a) Sr(a) acordou de manhã, na maioria 
das vezes?__________________ 

 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite o(a) Sr(a) dormiu? 
(pode ser diferente do número de horas que Sr(a) ficou na 

cama?_________________ 

 
Durante o mês passado, quantas vezes o(a) Sr(a) teve problemas, dificuldades 

para dormir, por causa de: 

5. Demorar mais de 30 minutos (meia hora) para pegar no sono. 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   

(3) Uma ou duas vezes por semana  
(4) Três vezes por semana ou mais   

 

6. Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo. 
(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   

(3) Uma ou duas vezes por semana  
(4) Três vezes por semana ou mais   

 

7. Levantar para ir ao banheiro.                                                                                    
(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais 

 
8.Ter dificuldades para respirar 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   

(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais   

 
9. Tossir ou roncar muito alto. 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais   

 
10. Sentir muito frio. 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais   

 
11. Sentir muito calor. 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais   

 
12. Ter sonhos ruins ou pesadelos. 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais   

 
13. Sentir dores. 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais   

*14. Descreva outras razões, se existirem, que tragam dificuldades para o(a) 
Sr(a) dormir.____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

75-Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 
( ) Nada alerta                   = 1 ponto 

( ) Não muito alerta           = 2 pontos 

( ) Razoavelmente alerta    = 3 pontos 

( ) Muito alerta                  = 4 pontos 

76-Como é o seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar? 

15. Quantas vezes o(a) Sr(a) teve problemas para dormir pela (s) razão(ões) 
acima citada (as), durante o mês passado? 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   
(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais 

(97) NS  
(98) NA  

(99) NR    

 
16. Durante o mês passado, como o(a) Sr(a) classificaria a qualidade do seu 

sono? 

(1) Muito boa    
(2) Boa   

(3) Ruim  

(4) Muito ruim 
 

17. Durante o mês passado, o(a) Sr(a) tomou algum remédio para dormir, 

receitado pelo médico ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, 
familiar) ou mesmo por sua conta? 

(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   

(3) Uma ou duas vezes por semana  

(4) Três vezes por semana ou mais 

 
18. Durante o mês passado, se o(a) Sr(a) teve problemas para ficar acordado 

enquanto estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de quaisquer 

outras atividades sociais, quantas vezes isso aconteceu? 
(1) Nenhuma vez     

(2) Menos de uma vez por semana   

(3) Uma ou duas vezes por semana  
(4) Três vezes por semana ou mais 

 

19. Durante o mês passado, o(a) Sr(a) sentiu indisposição ou falta de 
entusiasmo para realizar suas atividades diárias? 

(1) Nenhuma indisposição, nem falta de entusiasmo 
(2) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(3) Pequena indisposição e falta de entusiasmo 

(4) Muita indisposição e falta de entusiasmo 
 

33. Pontuação componente 1: _________ 

34. Pontuação componente 2: _________ 

35. Pontuação componente 3: _________ 

36. Pontuação componente 4: _________ 

37. Pontuação componente 5: _________ 
38. Pontuação componente 6: _________ 

39. Pontuação componente 7: _________ 

40. Pontuação global:  _________ 
 

SEÇÃO 7 – DADOS DE CRONOTIPO 

 

[Cronotipo MCTQ]  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

41. ESCORE MCTQ: 



 
 

[Cronotipo HO] 

1- Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de 

planejar seu dia, a que horas você se levantaria? 

( ) antes das 06h30   = 5 pontos 
( ) 06h30 – 07h45     = 4 pontos 

( ) 07h45 – 09h45     = 3 pontos 

( ) 09h45 – 11h00     = 2 pontos 
( ) 11h00 – 12h00     = 1 ponto 

 

2- Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de 
planejar seu dia, a que horas você se deitaria? 

( ) 20h00 – 21h00     = 5 pontos 

( ) 21h00 – 22h15     = 4 pontos 
( ) 22h15 – 24h30     = 3 pontos 

( ) 24h30 – 01h45     = 2 pontos 

( ) 01h45 – 03h00      = 1 ponto 
 

3-  Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

( ) Nada dependente                   = 4 pontos 
( ) Não muito dependente           = 3 pontos 

( ) Razoavelmente dependente    = 2 pontos 

( ) Muito dependente                  = 1 ponto 

 

4- Você acha fácil acordar de manhã? 

( ) Nada fácil                      = 4 pontos 
( ) Não muito fácil              = 3 pontos 

( ) Razoavelmente fácil       = 2 pontos 

( ) Muito fácil                     = 1 ponto 
 

5-Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 

( ) Nada alerta                   = 1 ponto 
( ) Não muito alerta           = 2 pontos 

( ) Razoavelmente alerta    = 3 pontos 

( ) Muito alerta                  = 4 pontos 
 

6-Como é o seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar? 
( ) Muito ruim                   = 1 ponto 

( ) Não muito ruim           = 2 pontos 

( ) Razoavelmente bom     = 3 pontos 
( ) Muito bom                   = 4 pontos 

 

7-Durante a primeira meia hora depois de acordar você se sente cansado? 

( ) Muito cansado                     = 1 ponto 

( ) Não muito cansado              = 2 pontos 

( ) Razoavelmente em forma     = 3 pontos 
( ) Em plena forma                   = 4 pontos 

 

8-Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua hora 
habitual, a que horas você gostaria de se deitar? 

( ) Nunca mais tarde                          = 4 pontos 

( ) Menos que 1 hora mais tarde        = 3 pontos 
( ) Entre 1 e 2 horas mais tarde         = 2 pontos 

( ) Mais do que 2 horas mais tarde     = 1 ponto 

 
9-Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 

07:00 às 08:00h da manhã, duas vezes por semana. Considerando apenas seu 

bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 
( ) Estaria em forma                            = 1 ponto 

( ) Estaria razoavelmente em forma     = 2 pontos 

( ) Acharia isso difícil                           = 3 pontos 
( ) Acharia isso muito difícil                 = 4 pontos 

 

10- A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 
( ) Entre 20h00 e 21h15     = 5 pontos 

( ) Entre 21h15 e 22h15     = 4 pontos 

( ) Entre 22h15 e 24h45     = 3 pontos 
( ) Entre 24h50 e 02h00     = 2 pontos 

( ) Depois das 02h00          = 1 ponto 

 
11- Você quer estar no máximo de sua forma  para fazer um teste que dura 

duas horas e que você sabe que é mentalmente cansativo. Considerando 

apenas o seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria para 
fazer esse teste?  

( ) Das 08h00 às 10h00   = 8 pontos 

( ) Das 11h00 às 13h00   = 6 pontos 
( ) Das 15h00 às 17h00   = 4 pontos 

( ) Das 19h00 às 21h00   = 2 pontos  

 

 

 

 

 

 

12- Se você fosse deitar às 23:00h em que nível de cansaço você se sentiria? 
( ) Nada cansado                    = 0 pontos 

( ) Um pouco cansado            = 0 pontos 

( ) Razoavelmente cansado     = 0 pontos 
( ) Muito cansado                   = 5 pontos 

 

13- Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu 
costume. Se no dia seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que 

aconteceria com você? 

( ) Acordaria na hora normal, s/ sono                     = 4 pontos 
( ) Acordaria na hora normal, c/ sono                     = 3 pontos 

( ) Acordaria na hora normal, e dormiria de novo     = 2 pontos 

( ) Acordaria + tarde do que de costume                   = 1 ponto 
 

14- Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00h para realizar uma 

tarefa e não tiver compromissos no dia seguinte, o que você faria? 
( ) Só dormiria depois da tarefa                            = 1 ponto 

( ) Tiraria uma soneca antes e dormiria depois     = 2 pontos 

( ) Dormiria antes e tiraria uma soneca depois     = 3 pontos 
( ) Só dormiria antes de fazer a tarefa                   = 4 pontos 

 

15- Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico pesado e 

considerando apenas o seu bem-estar pessoal, qual destes horários você 

escolheria? 

( ) Das 08h00 às 10h00   = 4 pontos 
( ) Das 11h00 às 13h00   = 3 pontos 

( ) Das 15h00 às 17h00   = 2 pontos 

( ) Das 19h00 às 21h00   = 1 ponto 
 

16- Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 

22:00 às 23:00h, duas vezes por semana. Considerando apenas seu bem-estar 
pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 

( ) Estaria em boa forma                     = 1 ponto 

( ) Estaria razoavelmente em forma    = 2 pontos 
( ) Acharia isso difícil                          = 3 pontos 

( ) Acharia isso muito difícil               = 4 pontos 
 

17- Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e que 

você deseja cinco horas seguidas por dia. Imagine que seja um serviço 
interessante e que você ganhe por produção. Qual o horário de início que você 

escolheria?  

( ) Entre 04h00 e 08h00   = 5 pontos 

( ) Entre 08h00 e 09h00   = 4 pontos 

( ) Entre 09h00 e 14h00   = 3 pontos 

( ) Entre 14h00 e 17h00   = 2 pontos 
( ) Entre 17h00 e 04h00   = 1 ponto 

 

18- A que hora do dia você atinge seu melhor momento de bem-estar? 
( ) Entre 05h00 e 08h00   = 5 pontos 

( ) Entre 08h00 e 10h00   = 4 pontos 

( ) Entre 10h00 e 17h00   = 3 pontos 
( ) Entre 17h00 e 22h00   = 2 pontos 

( ) Depois das 22h00        = 1 ponto 

 
19- Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas (as primeiras gostam de 

acordar e dormir cedo, as segundas de acordar tarde e dormir tarde). Com qual 

desses tipos você se identifica? 
( ) Tipo matutino                                   = 4 pontos 

( ) Mais matutino do que vespertino      = 2 pontos 

( ) Mais vespertino do que matutino      = 1 ponto 
( ) Tipo vespertino                                 = 1 ponto 

 

 

SEÇÃO 8 – DADOS DE SDE 

Qual a possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações? 
Situação Cochilar (0 a 3) 

a) Sentado e lendo.  

b) Vendo televisão.  

c) Sentado em lugar público sem atividade (sala de espera...)  

d) Como passageiro de carro ou ônibus, andando 1 hora sem parar.  

e) Deitado para descansar à tarde quando as circunstâncias permitem.  

f) Sentado e conversando com alguém.  

g) Sentado calmamente, após um almoço sem ingestão de bebida 

alcoólica. 

 

h) Se estiver de carro, enquanto pára por alguns minutos no trânsito 

intenso 

 

43. Total de Pontos:  

 

 

 
 

 

42. ESCORE HO: 

0 = Nenhum , 1 = Pequena, 2 = Moderada, 3 = Alta chance de cochilar 

 



 
 

SEÇÃO 9 – FRAGILIDADE (entrevista)  

 

[Baixo nível de atividade física]: IPAQ (VERSÃO CURTA) 

As perguntas a seguir estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo 
atividade física na ÚLTIMA semana. Para respondê-las pense somente nas 

atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

Lembre-se que: 
1) Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal; 

2) Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 
físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 

1. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir e 

um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? dias 

_____ por SEMANA  

 

2. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou caminhando por dia? horas: ______ minutos: _____ 
 

3. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na 

bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 

carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim 

como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar 
moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR 

NÃO INCLUA CAMINHADA): dias _____ por SEMANA  

 
4. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 

por dia? horas: ______ minutos: _____ 
 

5. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 

serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 

respiração ou  batimentos do coração: dias _____ por SEMANA  

 
6. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 

minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 

por dia? horas: ______ minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 

no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto 
inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de 

casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua 

o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
 

7. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

______horas ____minutos 
 

8. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana? ______horas ____minutos 
 

45. Pontuação global:____________________________________________ 

 

[Perda de peso] 

1. O(a) Sr/Sra perdeu peso nos último ano sem ser de forma intencional? 

(1) Sim  
(2) Não                                                           

(97) NS  

(98) NA  
(99) NR  

 

2. Em caso positivo, quantos quilos 
aproximadamente?_________________________ 

 

46. Pontuação global:____________________________________________ 

 

[Exaustão]  

Pensando na última semana, diga com que frequência as seguintes coisas 
aconteceram com o(a) senhor(a):  

 

 

 

 

 

 

 

1. Sentiu que esteve cansada para dar conta das suas tarefas do dia-a-dia?  

(1) nunca  

(2) raramente  

(3) poucas vezes  
(4) na maioria das vezes  

(5) sempre  

 
2. Deixou de fazer essas atividades por causa do cansaço? 

(1) nunca  

(2) raramente  
(3) poucas vezes  

(4) na maioria das vezes  

(5) sempre  
 

47. Pontuação global:____________________________________________ 

 
TESTES FÍSICOS 

SEÇÃO 10 - MEDIDAS FÍSICAS E ANTROPOMÉTRICAS 

 
 

48. Peso:________ 49. Altura:_______________ 50. IMC:____________ 

 
51. PAinicial:____________________ PAteste:_____________________ 

 

 

SEÇÃO 11 – FRAGILIDADE (teste físico) 

 

[Diminuição da força de preesão] 

52. Solicitarei ao (à) Sr/Sra que aperte bem forte a alça que está segurando.  

1ª medida de força de preensão_______________  

2ª medida de força de preensão_______________  
3ª medida de força de preensão______________ 

MÉDIA FINAL:_____________ 

[Lentidão] 

53. O(a)  Sr/Sra habitualmente   usa algum auxiliar de marcha, como bengala 

ou andador?   

(0) Não usa  
(1) Andador   

(2) Bengala  
(3) Outro   

 

54. Agora eu pedirei que o(a) Sr/Sra ande no seu ritmo normal até a última 
marca no chão, ou seja, como se estivesse andando na rua para fazer uma 

compra na padaria. 

1ª medida de velocidade da marcha____________  

2ª medida de velocidade de marcha ___________ 

3ª medida de velocidade da marcha ___________ 

   MÉDIA FINAL:_____________ 
 

 

SEÇÃO 12 – DESEMPENHO FUNCIONAL 

 

[SPPB -Resultado]  

*Adaptação para organização dos testes físicos 

[Teste de Velocidade de Marcha] 

[Teste de Levantar-se da cadeira] 

[Teste de Equilíbrio] 

 

 

SEÇÃO 13 – DADOS DA ACTIMETRIA 

 
Data entrega Data início Data retirar Dias coletados Luz 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. ESCORE SPPB: 

 



 
 

TESTE DE EQUILÍBRIO 

A – POSIÇÃO EM PÉ COM OS PÉS JUNTOS 

Manteve por 10s       [ ] 1 ponto 

Não manteve por 10s  [ ] 0 ponto 
Não tentou   [ ] 0 ponto 

Se pontuar 0, encerre os testes de equilíbrio e marque o motivo no Quadro 1. 

Tempo de execução quando for menor que 10 segundos: ____________seg 
 

B – POSIÇÃO EM PÉ COM UM PÉ PARCIALMENTE À FRENTE 

Manteve por 10s  [ ] 1 ponto 
Não manteve por 10s  [ ] 0 ponto 

Não tentou   [ ] 0 ponto 

Se pontuar 0, encerre os testes de equilíbrio e marque o motivo no Quadro 1. 
Tempo de execução quando for menor que 10 seg: ____________ segundos 

 

C – POSIÇÃO EM PÉ COM UM PÉ À FRENTE 

Manteve por 10s   [ ] 2 pontos 

Não manteve por  3 a 9,99 seg  [ ] 1 ponto 

Manteve por menos de 3s  [ ] 0 ponto 
Não tentou            [ ] 0 ponto 

Se pontuar 0, encerre os testes de equilíbrio e marque o motivo no Quadro 1. 

Tempo de execução quando for menor que 10 seg: ____________ segundos 

 

PONTUAÇÃO TOTAL DOS TESTES DE EQUILÍBRIO: ________ 

(soma dos pontos) 

QUADRO 1 

Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou, mas não conseguiu 
2) O paciente não conseguiu manter-se na posição sem ajuda 

3) Não tentou, o avaliador sentiu-se inseguro 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro 
5) O paciente não conseguiu entender as instruções 

6) Outros (especifique)_______________________________________ 

7) O paciente recusou participação 
 

TESTE DE VELOCIDADE DE MARCHA 

TEMPO DA PRIMEIRA TENTATIVA 

 

A. Tempo para 3 ou 4 metros ____________ segundos 
 

B. Se o pacte não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou, mas não conseguiu 

2) O pacte não conseguiu caminhar sem ajuda de outra pessoa 

3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro 
5) O paciente não conseguiu entender as instruções 

6) Outros (especifique)________________________________________ 

7) O paciente recusou participação 
 

C.  Apoios para a primeira caminhada 

[ ] nenhum 
[ ] bengala 

[ ]outro 

 
D. Se o paciente não conseguiu realizar a caminhada pontue: 

[ ] 0 ponto e prossiga para o teste de levantar da cadeira 

  
TEMPO DA SEGUNDA TENTATIVA 

 

A. Tempo para 3 ou 4 metros ________ segundos 
 

B. Se o pacte não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou, mas não conseguiu 
2) O pacte não conseguiu caminhar sem ajuda de outra pessoa 

3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro 
5) O paciente não conseguiu entender as instruções 

6) Outros (especifique)_____________________________________ 

7) O paciente recusou participação 
 

C. Apoios para a primeira caminhada 

[ ] nenhum 
[ ] bengala 

[ ]outro 

 
D. Se o paciente não conseguiu realizar a caminhada pontue: 

[ ] 0 ponto 

 
 

PONTUAÇÃO DO TESTE DE VELOCIDADE DE MARCHA 

Extensão do teste de marcha: 4 metros [ ]   ou  3 metros [ ] 

 

Qual foi o tempo mais rápido dentre as duas caminhadas?___________ 

 
Marque o menor dos dois tempos:__________ segundos e utilize para 

pontuar. 

 

[Se somente uma caminhada foi realizada, marque esse tempo] _____________ 

segundos 

 
Se o paciente não conseguiu realizar a caminhada: [  ] 0 ponto 

 

 

PONTUAÇÃO PARA CAMINHADA DE 3 METROS 

 

Se o tempo for maior que 6,52 segundos  [ ] 1 ponto 
Se o tempo for de 4,66 a 6,52 segundos  [ ] 2 pontos 

Se o tempo for de 3,62 a 4,65 segundos  [ ] 3 pontos 

Se o tempo for menor que 3,62 segundos  [ ] 4 pontos 
 

PONTUAÇÃO PARA CAMINHADA DE 4 METROS 

 
Se o tempo for maior que 8,70 segundos  [ ] 1 ponto 

Se o tempo for de 6,21 a 8,70 segundos  [ ] 2 pontos 

Se o tempo for de 4,82 a 6,20 segundos  [ ] 3 pontos 

Se o tempo for menor que 4,82 segundos  [ ] 4 pontos 

 

TESTE DE LEVANTAR DA CADEIRA 

Resultado do pré teste: Levantar-se da cadeira uma vez 

 

A. Levantou-se sem ajuda e com segurança: [ ] sim [ ] não 
 

O paciente levantou-se sem usar os braços 

[ ] Vá para o teste da cadeira cinco vezes 
 

O paciente usou os braços para levantar-se 

[ ] encerre o teste e pontue 0 ponto 
 

Teste não completado ou não realizado 
[ ] encerre o teste e pontue 0 ponto 

 

B. Se o pacte não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 
1) Tentou, mas não conseguiu. 

2) O paciente não conseguiu levantar da cadeira sem ajuda. 

3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro. 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro. 

5) O paciente não conseguiu entender as instruções. 

6) Outros (Especifique)_______________________________________ 
7) O paciente recusou participação. 

 

RESULTADO DO TESTE LEVANTAR-SE DA CADEIRA CINCO 

VEZES 

 

A. Levantou-se as cinco vezes com segurança: [ ]sim   [ ]não 
 

B. Levantou-se as cinco vezes com êxito, registre o tempo:_______ segundos 

 

C. Se o pacte não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou mas não conseguiu. 

2) O paciente não conseguiu levantar da cadeira sem ajuda. 
3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro. 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro. 

5) O paciente não conseguiu entender as instruções. 
6) Outros (Especifique):______________________________________ 

7) O paciente recusou participação. 

 
 

PONTUAÇÃO DO TESTE DE LEVANTAR-SE DA CADEIRA 

 

O paciente não conseguiu levantar-se as cinco vezes ou completou o teste em 

tempo maior que 60 seg:  [ ] 0 ponto 

 
Se o tempo do teste for 16,70 seg ou mais   [ ] 1 ponto 

Se o tempo do teste for de 13,70 a 16,69 seg  [ ] 2 pontos 

Se o tempo teste for de 11,20 a 13,69 seg   [ ] 3 pontos 
Se o tempo do teste for de 11,19 seg ou menos  [ ] 4 pontos 

 

 
PONTUAÇÃO COMPLETA PARA VERSÃO BRASILEIRA DA 

 SHORT PHYSICAL PERFOMANCE BATTERY (SPPB) 

 
1 Pontuação total do teste de equilíbrio:__________________pontos 

2 Pontuação do teste de velocidade de marcha:____________ pontos 

3 Pontuação do teste de levantar-se da cadeira:____________ pontos 

4 Pontuação total:__________ pontos (some os pontos acima) 

SPPB 
 



 


