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Resumo 

Introdução: O envelhecimento é um processo complexo que é acompanhado do declínio e da reformulação das diferentes funções do 

corpo, dentre elas, mudanças no perfil antropométrico e bioquímico. Pode-se observar que estas alterações estão mais presentes em 

idosos menos ativos, todavia, a maioria dos estudos apresentam dados de idosos que convivem em seus próprios lares ou com familia-

res, sendo assim importante a identificação do perfil de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência – ILP. Objetivo: 

traçar um perfil antropométrico e bioquímico relacionado à Síndrome da Fragilidade em idosos institucionalizados. Materiais e Méto-

dos: trata-se de estudo transversal descritivo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do 

Brasil (SOEBRAS). Os voluntários ou seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A amostra 

foi constituída por 36 idosos de ambos os sexos (23 Masculino e 13 Feminino) com idade superior a 60 anos, residentes em Institui-

ções de Longa Permanência-DF, sendo elas: o Lar dos Velhinhos Maria Madalena e o Instituto Cauhy Júnior. Foram coletados os 

dados referentes às medidas antropométricas e perfil bioquímico. Adicionalmente foi identificada a Síndrome da Fragilidade de acordo 

com o que foi sugerido por Fried. Conclusão: conclui-se que não houve diferença nos resultados antropométricos e bioquímicos entre 

os idosos de perfil Pré-frágil e Frágil.  Observou-se também que dentro da classificação de fragilidade não houveram idosos com perfil 

não-frágil, e que o número de idosos frágeis é superior aos de pré-frágeis. 

Palavras-Chave: envelhecimento, idoso fragilizado. 

.Abstract 

Introduction: aging is a complex process accompanied by the decline and overhaul of different body functions, among them, changes 

in anthropometric and biochemical profile. Objective: charting an anthropometric and biochemical profile related to frailty syndrome in 

institutionalized elderly. Materials and Methods: this is a descriptive cross-sectional study. The Research Ethics Committee of the 

Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) approved data collection study. Volunteers or their guardians signed the Informed Consent 

and Clarified (ICC). The sample consisted of 36 elderly of both sexes (23 male and 13 female) aged over 60 years living in long-stay-DF 

institutions, which are the Lar dos Velhinhos Maria Madalena Instituto Cauhy Júnior. The data on anthropometric measurements and 

biochemical profile were collected. Additionally it was identified frailty syndrome according to what has been suggested by Fried. Con-

clusion: it is concluded that there was no difference in anthropometric and biochemical results among the elderly Pre-fragile and flimsy 

profile. It was also observed that within the fragility rating there were no non-fragile elderly profile, and that the number of frail elderly is 

higher than the pre-fragile. 
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Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
considera o envelhecimento como um processo 
fisiológico que começa na concepção e ocasiona 
mudanças, característica para a espécie, durante 
todo o ciclo da vida, e admite como idoso, a partir 
da idade cronológica, aquelas pessoas com 60 

anos ou mais, em países em desenvolvimento e 
com 65 anos ou mais em países desenvolvidos1. 

O processo de envelhecimento é evidencia-
do por mudanças orgânicas que podem resultar na 
redução da capacidade de manutenção homeostá-
tica, resultando em uma série de complicações à 



  
 

saúde, que prejudicam diversas áreas, como as 
funções executivas e os parâmetros bioquímicos2. 

Á vista disso, algumas concepções são fun-
damentais para entender o processo de envelhe-
cimento, dentre elas, a síndrome da fragilidade, 
que torna os idosos mais vulneráveis; e as altera-
ções bioquímicas, as quais podem predispor a 
diversas patologias.  

De acordo com Fried 2003, a fragilidade po-
de ser descrita como uma síndrome biológica ca-
racterizada pela diminuição da reserva homeostá-
tica e pela redução da capacidade do organismo 
em resistir ao estresse, obtendo como resultados 
declínios cumulativos em múltiplos sistemas fisio-
lógicos, gerando vulnerabilidade e efeitos adver-
sos3. 

A fragilidade é considerada um caso intrín-
seco do envelhecimento, que segundo o Ministério 
da Saúde é uma síndrome multidimensional que 
se constitui em uma relação complexa entre os 
fatores biológicos, psicológicos e sociais no ciclo 
de vida de cada indivíduo separadamente, que 
finda em um estado de completa vulnerabilidade, 
aliado a maior incidência de resultados clínicos 
danosos – decadência funcional, quedas, hospita-
lização, institucionalização e morte4. 

Segundo Fried, et al, a fragilidade é alta-
mente prevalente na velhice e confere alto risco 
para quedas, invalidez, hospitalização e mortali-
dade. A mesma vem sendo considerada sinônimo 
de incapacidade, comorbidade e outras caracterís-
ticas, mas reconhece-se que esta apresenta uma 
base biológica e é uma síndrome clínica distinta. 
Uma definição padronizada ainda não foi estabe-
lecida5. 

 O envelhecimento é um processo comple-
xo, o qual é acompanhado do declínio e da refor-
mulação das diferentes funções do corpo. Em 
particular, o sistema imunológico é caracterizado, 
durante o envelhecimento (imunosenescência) 
pela remodelação da imunidade inata (bem pre-
servada) e imunidade humoral (severamente alte-
rada) e pela ocorrência de um processo inflamató-
rio crônico (inflammaging)6.  

A imunosenescência abrange vários meca-
nismos, como as variações moleculares relaciona-
das ao estresse oxidativo e hormonais. Conforme 
a teoria da rede, o processo de envelhecimento é 
indiretamente controlado por uma diversidade de 
funções de defesa ou de respostas antiestresse, 
atuando globalmente como mecanismo antienve-
lhecimento7. 

A cascata de eventos biológicos que abran-
ge as resistências naturais do organismo contra as 
infecções ou lesões é uma parte essencial do sis-
tema imunitário. Geralmente, este processo é uma 
resposta aguda, resultando em rápidos aumentos 
nos mediadores inflamatórios que são liberados 
para a circulação8. É importante notar, no idoso, 
que o processo inflamatório é um forte indicador 
de incapacidade e mortalidade, mesmo na ausên-
cia de doença clínica. Consideravelmente, a infla-

mação crônica contribui para a perda de massa e 
função do músculo esquelético, o que pode levar 
ao aparecimento mais precoce da deficiência9.  

Com o aumento da população idosa há um 
interesse maior de várias áreas do conhecimento, 
em estudar as diversas alterações causadas pelo 
envelhecimento. Nas áreas da saúde os estudos 
são voltados para meios de identificação dos por-
tadores da Síndrome da Fragilidade e a sua rela-
ção com a imunosenescência. 
 
Materiais e Métodos 

Procedimentos do estudo 
O presente estudo, de caráter transversal 

descritivo, foi realizado na população idosa, de 
ambos os sexos, residente nas Instituições de 
Longa Permanência, Lar dos Velhinhos Maria 
Madalena e Instituto Jorge Cauhy Júnior. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – 
SOEBRAS, (Parecer: 1.425.162/2016). Os volun-
tários ou seus responsáveis assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A amostra foi constituída por 36 idosos de 
ambos os sexos (23 Masculino e 13 Feminino) 
com idade superior a 60 anos, residentes em Insti-
tuições de Longa Permanência do Distrito Federal, 
por no mínimo um mês, os quais participaram de 
todas as fases de coleta de dados. 

Após contato e autorização por parte dos 
idosos e da direção da Instituição de Longa Per-
manência, foram coletados os dados referentes 
variáveis funcionais, ao Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) e perfil bioquímico. Adicionalmen-
te foi identificada a Síndrome da Fragilidade de 
acordo com o que foi sugerido por Fried4. 

Variáveis Funcionais 

Massa corporal 
Para a mensuração da massa corporal foi 

utilizada uma balança digital marca Wiso®, com 
resolução de 0,1kg. Para esta mensuração os 
indivíduos utilizaram vestimenta que não interferis-
se na pesagem, posicionaram-se de pé e mantive-
ram-se imóveis até a estabilização do valor apre-
sentado no visor da balança10. 

Estatura 
Empregou-se uma fita métrica fixada à pa-

rede. Para este procedimento os avaliados manti-
veram os pés unidos, recostaram-se na parede de 
forma eretas com os braços relaxados ao longo do 
corpo. Realizaram uma inspiração profunda. A 
cabeça foi posicionada de acordo com o plano de 
Frankfurt no qual uma linha imaginária passa pelo 
ponto mais baixo da borda inferior da órbita e pelo 
ponto mais alto da borda superior do meato auditi-
vo direito. Após estes ajustes verificou-se o ponto 
mais proeminente da cabeça para proceder com a 
medida10. 



  
 

Circunferência da Cintura e Quadril 
A mensuração da circunferência da cintura 

foi efetuada com uma fita métrica de 150 centíme-
tros de comprimento e resolução de 0,1; na linha 
da cicatriz umbilical, estando o avaliado com a 
camiseta dobrada. E a circunferência do quadril foi 
mensurada na região mais preponderante do qua-
dril, estando o avaliado com os pés unidos e as 
pernas estendidas11. 

Circunferência do Pescoço 
A medida foi realizada com o avaliado em 

pé, com a coluna ereta e a cabeça no plano hori-
zontal de Frankfurt. A fita métrica foi posicionada 
na menor circunferência do pescoço, logo acima 
da proeminência laríngea (pomo de Adão)12. 

Teste de Preensão Palmar 
Após familiarização como equipamento, os 

participantes foram posicionados sentados, estan-
do o ombro em posição neutra, cotovelos fletidos 
em 90º e punho na posição neutra. Os participan-
tes foram orientados a realizar a contração isomé-
trica máxima ao comando verbal do examinador. 
Efetuaram-se três tentativas alternando os mem-
bros, com intervalo de 60 segundos, sendo consi-
derada a medida de maior valor. Nenhum encora-
jamento por parte do examinador foi ofertado du-
rante o teste13. 

Perfil bioquímico 
Para a identificação do perfil bioquímico as 

seguintes variáveis foram testadas no laboratório 
Sabin: Interleucina-6, Fator de Necrose Tumoral 
Alfa, Interleucina-10, Proteína C Reativa, Hemo-
grama, Lipidograma [Colesterol Total, Triglicerí-
deos, HDL (Lipoproteína de Alta Densidade), LDL 
(Lipoproteína de Baixa Densidade), VLDL (Lipo-
proteína de Muito Baixa Densidade) ], Glicemia e 
Insulina. 

Quantificação sérica dos mediadores inflama-
tórios 

Para a avaliação humoral, os mediadores in-
flamatórios serão dosados por método imunoen-
zimático (ELISA) em leitora automatizada utilizan-
do-se de kits comercializados pela Empresa A-
mersham-GE, Bio-Rad ou equivalente, sendo as 
amostras processadas em duplicata e seguindo 
orientações do fabricante.  

Coleta e manipulação do sangue 
Após coleta de sangue venoso na fossa an-

tecubital do antebraço, o sangue será centrifugado 
em EDTA a 5ºC, 4.500 rpm por 15 min para sepa-
ração do plasma e obtenção do creme leucocitário. 
Amostras de plasma e do creme leucocitário serão 
congeladas a -80º C para posterior análise. Serão 
dosados por testes enzimáticos: glicose (Glucose 
GOD-PAP, Roche Diagnostics, Mannheim, EUA), 
colesterol total (CHOD-PAP, Roche Diagnostics, 
Mannheim, EUA), triglicérideos (GPO-PAP, Roche 

Diagnostics, Mannheim, EUA), HDL colesterol 
(HDL colesterol sem pré-tratamento, Roche Diag-
nostics, Mannheim, EUA). Proteína C reativa de 
alta sensibilidade será determinada por imunone-
felometria (Cardiophase, Dade Behring, Marburg, 
EUA). Hemoglobina glicada será determinada por 
cromatografia líquida de alta performance (HPLC), 
segundo método comercialmente disponível (Vari-
ant II, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA). 
A Velocidade de Hemossedimentação (VHS) será 
avaliada pelo método de Sedimentação de Eritró-
citos (Alifax S.p.A-PD, Itália). Hemograma comple-
to (com contagem global e diferencial de leucóci-
tos e de plaquetas) será determinado de forma 
automatizada (Sysmex XE2100 Siemens, Alema-
nha). A dosagem do Fibrinogênio será determina-
da de forma automatizada (Sysmex CA1500, Sie-
mens Alemanha). 

Identificação da Síndrome da Fragilidade 
Para identificar fragilidade, os critérios de 

Fried et al
5, e Batista et al

14 foram usados com 
algumas adaptações, como segue: perda de peso, 
exaustão, diminuição da velocidade de caminha-
da, fraqueza muscular e baixo nível de atividade 
física. 

A perda de peso foi identificada por meio da 
verificação da perda involuntária de mais de 4,5 kg 
ou 10% do peso corporal ao longo do último ano. 

A exaustão foi identificada quando houve re-
lato de fadiga autorreferida investigada por meio 
de duas perguntas: "Você sente que tem que fazer 
um esforço maior para realizar suas tarefas habi-
tuais?" e "Você consegue realizar suas atividades 
habituais sem auxílio? ”. Foram feitas a partir da 
escala de rastreamento de depressão desenvolvi-
da por Radloff15 do Centro de Estudos Epidemio-
lógicos e validado no Brasil para a população ido-
sa por Batistoni et al

16. No caso de uma resposta 
afirmativa por um período de três ou mais dias da 
semana anterior, o sujeito foi classificado como 
positivo para a exaustão. 

A diminuição da velocidade de caminhada 
foi identificada por meio da mensuração do tempo 
necessário para andar uma distância de 4,0 me-
tros para frente e voltar, medido usando um cro-
nômetro, ajustado de acordo com o sexo e altura. 
Para os homens de alturas <1,73 e >1,73 metros, 
respectivamente, tempos de >7 segundos e >6 
segundos foram considerados positivos. Para as 
mulheres de alturas <1,59 e >1,59 metros, respec-
tivamente, tempos de >7 segundos e >6 segundos 
foram considerados positivos. 

A fraqueza muscular foi avaliada por meio 
de um dinamômetro de preensão palmar. O indiví-
duo sob avaliação foi posicionado de pé com os 
braços ao longo do corpo, exceto para usuários de 
cadeiras de rodas, que realizarão os testes senta-
dos. A força muscular será mensurada em triplica-
da e de forma alternada, com intervalo de dois 
minutos entre cada teste. O melhor resultado será 



 
 

adotado e corrigido pelo índice de massa corporal 
e sexo. 

Homens serão considerados positivos para 
a fraqueza muscular, quando sua força de pree
são palmar for<29,0 kgf para o índice de massa 
corporal <24,0 kg/m2; <30,0 kgf para o IMC de 
24,1 a 26,0 kg/m2; e <32,0 kgf para o IMC >28,0 
kg/m2. Para as mulheres, os valores serão de 17,0 
kgf para o IMC <23,0 kg/m2; <17,3 kgf para o IMC 
entre 23,1 a 26,0 kg/m2; <18,0 kgf para o IMC de 
26,1 a 29,0 kg/m2; e <21,0 kgf para o IMC >29,0 
kg/m2. 

O baixo nível de atividade física 
cado como positivo para as pessoas idosas que 
estiveram inativas ou que realizaram atividades 
físicas menos de 2 vezes por semana.

Após a avaliação dos critérios de fragilidade, 
foram obtidos dois grupos: um grupo com um ou 
dois critérios (consideradas como pré
outro com três ou mais critérios (considerados 
frágeis), como sugerido por Fried5

. 

Análise Estatística 

Os dados foram apresentados com média e 
desvio padrão. Foi testada a normalidade dos 
dados por meio do teste de Shapiro Wilk. Foi util
zado o teste T independente para comparar as 
variáveis de acordo com o sexo. Foi utilizado o 
Teste Qui-Quadrado para testar as com
entre as proporções. Foi realizada uma Correlação 
Linear de Pearson. Foi adotado o valor de p<0,05 
para apontar as diferenças significativas. O pr
grama SPSS, 22.0 foi usado para realizar as anál
ses. 

Resultados 

Os principais resultados do present
podem ser verificados na tabela 1, que apresenta 
a caracterização da amostra. 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra

Variáveis 
Masculino 

(n = 23)
Altura (cm) 163 ± 8,2
Circunferência da Cintura (cm) 96,8 ± 8,2
Circunferência do Pescoço (cm) 39,2 ± 3,2
Fragilidade (Escores) 3,0 ± 0,9
Pré-Frágeis 30% 
Frágeis 70% 
Idade (anos) 74,7 ± 7,4
IMC (Kg/m2) 25,8 ± 3,7
Índice de Conicidade 1,37 ± 0,05
Peso (Kg) 68,5 ± 9,6
Preensão Palmar (Kg/f) 14,1 ± 8,7
Número de Comorbidades 2,0 ± 1,1

IMC – Índice de Massa Corporal; *Diferença significativa, p 
<0,05. 

Com base na tabela 1, percebe
houve diferença significativa nas variáveis antr
pométricas, na idade e no número de comorbid
des, exceto para preensão palmar. 

Observou-se também que os idosos apr
sentam valores de IMC elevados, e os resultados 
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68,5 ± 9,6 64,1 ± 13,2 
14,1 ± 8,7 7 ± 5,2* 
2,0 ± 1,1 2,3 ± 1,3 

Índice de Massa Corporal; *Diferença significativa, p 

, percebe-se que não 
nas variáveis antro-

étricas, na idade e no número de comorbida-
 
os idosos apre-

sentam valores de IMC elevados, e os resultados 

de preensão demonstraram maior força nos h
mens do que nas mulheres.

 

Figura 1 - Classificação de Fragilidade

Com base na figura 1 pode
67% dos idosos possuem três ou mais critérios 
avaliados para a Síndrome da Fragilidade, os 
quais são considerados frágeis, contra 33
um ou dois critérios, sendo estes considerados 
pré-frágeis, não havendo nenhum idoso classific
do como não-frágil. 

 
Tabela 2 – Média e Desvio Padrão da Variáveis 
Antropométricas e Bioquímicas de acordo com a 
Classificação de Fragilidade
IMC – Índice de Massa Corporal; HDL 
Densidade; LDL – Lipoproteína de Baixa Densidade.

 
Observa-se na tabela 2 que os resultados 

antropométricos e bioquímicos foram semelhantes 
resultados antropométricos e bioquímicos foram 
semelhantes entre os idosos de perfil p
que correspondem a 33% da amostra, e
correspondem a 67% da amostra

Percebe-se também que os níveis de glic
se estão acima dos valores de referência, tanto 
entre os idosos pré-frágeis quanto entre os frágeis. 

Discussão 

A partir dos resultados apresentados perc
be-se que não houveram idosos classificados c
mo não-frágeis. Também se observou que o n
mero de idosos frágeis (67%) foi maior do que o 
número de idosos pré-frágeis (33%). Não foram 
encontradas diferenças signific

Não-frágil
0%

Frágil
67%

FRAGILIDADE

Variáveis 

Homens 
Mulheres 
Circunferência da Cintura (cm) 
Circunferência do Pescoço (cm) 
IMC (Kg/m2) 
Índice de Conicidade 
Número de Comorbidades 
Glicose (mg/dL) 
Insulina Basal (microUI/mL) 
Homa Beta 
Homa IR 
Colesterol Total (mg/dL) 
HDL (mg/dL) 
LDL (mg/dL) 
Triglicerídeos (mg/dL) 
Proteína C Reativa (mg/dL) 

de preensão demonstraram maior força nos ho-
mulheres. 
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[NOME 
DA 

CATEGO
RIA]

[PORCEN
TAGEM]

FRAGILIDADE

Pré-frágil 
(n = 12) 

Frágil 
(n = 24) 

7 (58%) 16 (67%) 
5 (42%) 7 (33%) 

96,8 ± 10,4 96,1 ± 10,0 
37,1 ± 2,5 38,3 ±3,9 
27,1 ± 4,6 26,4 ± 4,1 

1,36 ± 0,06 1,37 ± 0,07 
2,3 ± 1,2 2,1 ± 1,1 

112 ± 67,1 105 ±42,1 
17,2 ± 11,2 15,1 ± 10,8 
264 ± 146 237 ± 247 
5,4 ± 7,0 3,9 ± 4,0 

172 ± 39,6 164 ± 36,6 
53,8 ± 15,8 49,7 ± 10,9 
89,3 ± 31,1 89,4 ± 27,6 
143 ± 60,8 125 ± 65,5 
0,9 ± 1,2 1,6 ± 6,1 



  
 

número de escores na classificação da fragilidade 
entre homens e mulheres. 

Observa-se que houve predomínio do sexo 
masculino e da faixa etária de 75 a 79 anos o que 
difere de pesquisas internacionais5,17 e no Brasil18-

21.  
O número elevado de idosos classificados 

como frágeis (67%) está de acordo com o estudo 
de Fried et al, que sugere que a institucionalização 
é um desfecho frequente para idosos nessas con-
dições5. 

Para Fhon et al, e Veras et al, o envelheci-
mento junto com a fragilidade se caracteriza pela 
vulnerabilidade e a baixa capacidade de resistir as 
causas de estresse, resultando em uma maior 
susceptibilidade a fragilidade, possibilidade de 
adoecer, assim sendo, um número elevado de 
hospitalizações, o que tem por consequência mai-
or dependência18,22. 

Em contraste com o presente estudo, Vare-
la-Pinedo et al, e Fabrício-Wehbe et al, observa-
ram que a fragilidade está mais associada ao sexo 

feminino. Fried et al, sugerem que o sexo feminino 
está associado com um risco intrínseco de fragili-
dade, pois as mulheres apresentam menor massa 
magra e força do que os homens na mesma faixa 
etária, e as mulheres perdem massa magra duran-
te o envelhecimento o que pode torna-las mais 
propensas a fragilidade5,17,23. 

Perante o que foi evidenciado, o reconheci-
mento precoce da síndrome da fragilidade torna-se 
essencial, tendo em mente o impacto causado na 
vida do idoso, prejudicando sua qualidade de vida 
e autonomia18,24. 

Conclusão 

Conclui-se que não houve diferença nos re-
sultados antropométricos e bioquímicos entre os 
idosos de perfil Pré-frágil e Frágil.  

Observou-se também que dentro da classifi-
cação de fragilidade não houveram idosos com 
perfil não-frágil, e que o número de idosos frágeis 
é superior aos de pré-frágeis.
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