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Contextualização

• A “pedra central” da Geriatria é a identificação, o

acompanhamento e o tratamento dos idosos frágeis e

ainda a prevenção da perda da independência e da

autonomia dos idosos.

• Desde o início da década de 90 a fragilidade vem sendo

amplamente discutida

• “O melhor tratamento para se ampliar a expectativa de vida é a

abordagem da fragilidade” ( W. Bortz, 1993)



Contextualização

• O número de pessoas com mais de 85 anos dobrou nas

últimas 3 décadas

• Fragilidade está presente em 11% a 15% dos idosos da 

comunidade com 65 anos ou mais

• Prevalência aumenta com a idade (30 % a 45% dos idosos com 85 

anos ou mais (4a idade)
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Contextualização

• Idosos frágeis apresentam risco elevado de evoluir com:

• Dependência funcional

• Institucionalização

• Hospitalização

• Morte

• Grave impacto na saúde dos idosos, dos familiares e da sociedade

em geral .



O Sistema de Saúde está preparado para cuidar

dos Idosos Frágeis?

• Experts em Geriatria / Gerontologia ?

• Suporte formal e informal

➢Instituições preparadas para o suporte ?

• Investimento público / privado?



Contextualização

Objetivo do Cuidado Integrado:

➢ Auxiliar as pessoas a desenvolverem e manterem sua habilidade funcional , e

assim manterem o seu bem estar >> ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL



Envelhecimento saudável

• Capacidade Intrínseca (CI): Conjunto de todas as capacidades

físicas e mentais (inclusive psicológicas) do indivíduo

• Habilidade Funcional: são os atributos relacionados à saúde que

permitem ao indivíduo ser e fazer o que valoriza
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Fragilidade- Definição

• Síndrome geriátrica

“Vulnerabilidade aumentada a estressores associada a 

declínio, na reserva fisiológica de diferentes órgãos e 

sistemas, associado à idade.

• É uma condição potencialmente reversível e prevenível



Fragilidade- Definição
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Fragilidade – Critérios Clínicos

• Fenótipo da Fragilidade

• Linda Fried, 2001

• Define fragilidade como uma queda da reserva e da resistência a

estressores do organismo, levando a redução da capacidade de retorno a

homeostase .

• Presença de 3 ou mais dos 5 critérios:

• Fraqueza (preensão palmar)

• Redução na energia (exaustão)

• Redução na velocidade de marcha

• Redução na atividade física

• Perda ponderal

✓Modificação: comprometimento cognitivo e depressão

✓Pré-frágil: 1 ou 2 dos critérios



Fragilidade – Critérios Clínicos

• Indice de Fragilidade (FI) Usa o conceito de déficits cumulativos

• Incapacidade, doenças , comprometimento fisico ou cognitivo, fatores de 

risco psicossociais e síndromes geriátricas

• Mais sensível para desfechos clínicos adversos

• 2013 International Expert Consensus on Physical Frailty

• Síndrome clínica multicausal / múltiplos fatores de risco 

• caracterizada por redução na força, na resistência e redução na função 

fisiológica que aumenta o risco do indivíduo de desenvolver dependência e / 

ou morte



Fatores de risco para Fragilidade
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Fatores de risco para Fragilidade

• Situações que podem reduzir a reserva fisiológica e aumentar 

a  vulnerabilidade dos pacientes em risco de fragilidade
• Exacerbação de doença crônica

• Doença aguda

• Hospitalização

• Alteração no contexto/suporte

• Outros fatores de risco (quando associados ao fenótipo de 

fragilidade):

• Redução na Pressão arterial diastólica  e sistólica

• IAM prévio

• 3 ou mais doenças cardiovasculares Arch Gerontol Geriatr 2015 Jul-Aug;61(1):1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25921097?dopt=Abstract&


Ciclo da Fragilidade

Perda de peso

Sarcopenia

Reduz
metabolismo

basal

Desnutrição
Crônica

Reduz
Força

Piora
Equilibrio

Aumenta
Quedas

Imobilida
de

Biol Sci Med Sci 2008;63(9):984–90,

Dependência
Incapacidade

Reduz
Velocidade
de Marcha



Sinais de alerta para Fragilidade

• Indivíduos que fazem uso regular ou que tiveram aumento

recente no uso dos serviços de saúde

➢Perda não intencional de peso, sem causa identificada

➢Incontinência urinária /fecal

➢Quedas recentes

➢Efeito adverso de medicamento

➢Uso de polifarmácia

➢Consumo excessivo de álcool



Sinais de alerta para Fragilidade

➢Alterações na Cognição / Comportamento/ Humor

➢Comprometimento Cognitivo Leve

➢Delirium ou demência (prévio/atual)

➢Depressão

➢Medo desmotivado

➢Alteração de comportamento

➢Alteração do Sono



Sinais de alerta para Fragilidade

➢Declínio no status funcional

➢Alterações Ambientais

➢ Isolamento social

➢Alteração recente de moradia 

➢Alteração recente de suporte social

➢Síndrome de sobrecarga do Cuidador



Screening

• Objetivo:

➢Reconhecer pacientes que potencialmente se beneficiariam da avaliação

geriátrica ampla

➢Auxiliar na escolha de diferentes alvos terapêuticos

➢ para minimizar risco de efeitos adversos

• Indicação:

• 2013 International expert consensus report :

• Todos com :

• Idade ≥ 70 anos

• Perda ponderal  ≥ 5% devido a alguma doença crônica

• British Columbia Guideline and Protocols Advisory Committee

• todos os idosos que frequentam regularmente serviços de saúde, incluindo 

emergências , clínicas e  domiciliares 



Estratégia para Screening

• United Kingdom Best Practice guidelines :

➢Velocidade de marcha < 0.8 m/s

➢TUGT > 10 s

➢PRISMA 7  ≥ 3



Screening

PRISMA 7



Diagnóstico

• Não há ferramenta única ou definição universal

• Alguns fatores são componentes da síndrome de 

fragilidade mas isoladamente não constituem diagnóstico

• Idade avançada

• Sarcopenia

• Redução na velocidade de marcha

• Redução na força 

• Polipatologias



Estratificação do Idoso Frágil
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Desafios na Abordagem do Idoso Frágil

• Capacitação da Equipe de Saúde

• Mudança de paradigmas: Idoso e Equipe assistencial
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Desafios na Abordagem do Idoso Frágil

• Acompanhamento clínico regular

• Adesão ao tratamento proposto

• Integração dos diferentes níveis de cuidados

➢Implementação das recomendações

➢Detecção precoce de complicações

➢Detecção precoce de mudança no status funcional
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Alvos no Manejo da fragilidade

• Reverter ou mesmo estabilizar a fragilidade 

• Documentar e revisar objetivos e metas do cuidado

• Definir estratégias para solucionar problemas baseado 

nos valores e preferências do paciente



Abordagem do Idoso Frágil

• BGS

• Avaliação clínica holística, baseada nos princípios da Avaliação

Geriátrica Ampla (AGA) a todos os FRÁGEIS

➢Diagnóstico de alterações clínicas e comprometimento funcional

➢Planejamento do tratamento e do cuidado

➢Coordenação do Cuidado

➢Avalia necessidades a longo prazo e oferece ao paciente o 

suporte ideal 



Avaliação Geriátrica Ampla

• Revisão Clínica

• Lista de problemas

• Comorbidades e estratificação

• Lista de medicamentos

• Status nutricional

• Funcionalidade

• AVD’s: básicas e instrumentais

• Mobilidade: Equilíbrio/Marcha

• Incontinência

• Status em exercício/ atividade física



Abordagem do Idoso Frágil –

Avaliação Geriátrica Ampla

• Avaliação Humor/ Cognição / Sono

• Avaliação Social

• Suporte social informal: carências e recursos

• Avaliação Ambiental

• Segurança do domicílio

• Transporte

• Telessaúde



Abordagem do Idoso Frágil

Prioridades: 

◆Otimizar tratamento

◆Alvos potenciais:

◆Transtornos de humor

◆ Alterações na visão e audição

◆Alterações Cognição

◆Diabetes Mellitus

◆Insuficiencia Cardíaca

◆Reavaliar as medicações

◆ Desprescrever sempre que possível

◆Comunicar efetiva com paciente e/ou seus cuidadores

◆ impacto da doençae dos tratamentos propostos

◆Em conjunto com o paciente criar um plano de cuidados individualizado



Abordagem do Idoso Frágil -

Revisão de Medicações

• 1 em cada 5 idosos com > 70 anos usam 5 ou mais

medicamentos

Alertas:

• Tratamento de doenças subclínicas

• Overtreatment

• Riscos do tratamento superam os potenciais benefícios



Revisão de Medicamentos

• Identificar medicamentos potencialmente inapropriados: 

➢Avaliar redução de dose

➢Avaliar simplificação de posologia

• Sinais de alerta:

✓Mais de uma doença crônica

✓Uso de drogas de alto risco: opióides e antipsicóticos

✓Uso de medicações inconsistentes com os objetivos do cuidados

✓Efeito adverso a medicações

✓Mudança recente na funcionalidade

✓Alta hospitalar recente



Abordagem do Idoso Frágil -

Revisão de Medicações

Critério de Beers (atualizado pela AGS 2015) 

➢ Evitar nos idosos :

• Benzodiazepinicos

• Sedativos não benzodiazepinicos (zolpiden, eszopiclona)

• Anticonvulsivantes

• Antipsicóticos

• Antidepressivos triciclicos

• ISRS

• Opioides

• Anticolinérgicos

• Antihistaminicos

• Relaxantes musculares

J Am Geriatr Soc 2015 Nov;63(11):2227

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446832?dopt=Abstract&


Abordagem do Idoso Frágil - Nutrição

• Dieta do Mediterrâneo :

➢Frutas, vegetais, pães, cereais, nozes, castanhas e sementes, 

azeite

➢Baixa ingesta de carnes e doces

➢Modera a alta aderência a esta dieta está associado a 

menor risco de Fragilidade  

➢Evidência: moderada J Am Geriatr Soc 2018 Apr;66(4):783

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29322507?dopt=Abstract&


Abordagem do Idoso Frágil - Nutrição

Se desnutrição ou risco de nutrição inadequada:

• Suplementação proteinas de alto valor 

• Ganho de massa muscular

• Aumento de força 

• Aumento de resistência

• Reduz complicações

• Suplementação Calórica (300 a 400 Kcal)

• Suplementação de vitaminas e minerais

• Vitamina D : reduz risco de queda , fratura de fêmur e mortalidade
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Abordagem do Idoso Frágil - Exercício

físico

• Melhoram funcionalidade e desfechos clínicos

• O idoso tende a participar mais quando :

• É uma atividade e não um exercício físico

• Quando há uma semelhança com alguma atividade rotineira

• Quando associa a atividade a bem estar e independência

Yardley at al 2007



Abordagem do Idoso Frágil - Exercício

físico

• RECOMENDAÇÃO: Exercícios Multimodais

• Resistência progressiva

• Equilibrio, flexibilidade

• Treinamento aeróbico

➢Qualidade da evidência: moderada

➢ Força da Recomendação: forte

Integrated Care for Elderly People OMS 2017



Abordagem do Idoso Frágil

• Qualidade de vida e bem estar

❖Manter-se socialmente engajado

❖Dar continuidade as atividades que trazem sentido a sua vida

❖Sentir-se seguro

❖Manter independência, capacidade de escolha e o controle

❖Sentir que não é um peso para sua família



Pontos essenciais

• Envelhecer não é igual a adoecer

• Fragilidade é marcador de risco de dependência e morte

• Fragilidade é potencialmente reversível e potencialmente 

evitável

➢Idosos frágeis só devem ir ao hospital em condições estritamente 

necessárias

➢Alvos terapêuticos devem revistos em pacientes frágeis 



Obrigada!
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