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Resumo 

Cezar NOC. A identificação da síndrome da fragilidade no comprometimento cognitivo 

leve em idosos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 

 

Introdução: O comprometimento cognitivo leve (CCL) constitui possivelmente uma 

fase prodrômica das demências e consequentemente é um alvo importante no 

diagnóstico precoce e em futuras estratégias terapêuticas. Paralelamente, a síndrome da 

fragilidade (SF) constitui uma morbidade comum entre idosos e está relacionada com 

baixo desempenho cognitivo e maior incidência de CCL. Desta forma, espera-se que os 

idosos com CCL apresentem um maior número de critérios para fragilidade quando 

comparados aos controles. Objetivo: comparar a prevalência e caracterizar a SF por 

meio de instrumento validado em idosos com CCL e em controles com preservação 

cognitiva. Métodos: desenho transversal, observacional e descritivo. No estudo foram 

avaliados 40 idosos com CCL amnéstico e 26 controles sem doenças neuropsiquiátricas, 

acompanhados em uma coorte de transtornos cognitivos com avaliação de parâmetros 

clínicos, neurológicos, psiquiátricos, neuropsicológicos e funcionais. A SF foi avaliada 

através dos critérios de Fried e colaboradores (CHS) e da Edmonton Frail Scale (EFS). 

Os dados coletados foram analisados através do software R. Resultados: a prevalência 

da SF variou sobre os critérios utilizados (EFS 7,5%; CHS 30%) e foi 

significativamente maior no grupo CCL quando avaliada pela EFS (p = 0,047), mas não 

pelo CHS (p = 0,255). A porcentagem da variável fadiga em CHS (p = 0,036) e das 

variáveis humor (p = 0,019) e independência funcional (p = 0,042) da EFS foram 

significativamente diferentes entre os grupos. A função visuoespacial (OR = 2,405, p = 

0,042) foi associada aos critérios CHS. Observou-se correlação significativa entre o 

parâmetro peso do CHS com independência funcional (p = 0,034), nutrição (p = 0,002) 

e continência (p = 0,035) da EFS; entre marcha do CHS com independência funcional 

(p = 0,001), medicamento (p = 0,015) e desempenho funcional (p <0,001) da EFS; e 

entre fadiga do CHS com estado geral de saúde (p = 0,032), medicamento (p = 0,038) e 

desempenho funcional (p = 0,016) da EFS. Conclusão: a identificação de características 

de fragilidade em CCL depende do protocolo utilizado para avaliação. A função 

visuoespacial esteve relacionada com maior risco para fragilidade segundo o CHS.  

 

Descritores: comprometimento cognitivo leve; fragilidade; idoso fragilizado; 

transtornos cognitivos; estudos transversais. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Summary 

Cezar NOC. The identification of the frailty syndrome in the mild cognitive impairment 

in elderly [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2016. 

 

Introduction: Mild cognitive impairment (MCI) is a possible prodromal phase of 

dementia and therefore is an important target for diagnosis and future treatment 

strategy. At the same time, the fragility syndrome (FS) is a common disease among the 

elderly and is associated with lower cognitive performance and higher incidence of 

MCI. Thus, it is expected that the elderly with MCI show a greater number of criteria 

for FS when compared to controls. Objective: To compare the prevalence and 

characterize the FS through validated instruments in elderly patients with MCI and in 

controls with cognitive preservation and evaluate cognitive performance according to 

the frailty phenotype. Methods: cross-sectional, observational and descriptive design. In 

the study, 40 subjects with amnestic MCI and 26 controls without neuropsychiatric 

disorders, follow-up in a cohort of cognitive disorders, were evaluated with clinical, 

neurological, psychiatric, neuropsychological and functional evaluation. The FS was 

assessed by the Fried criteria (CHS) and the Edmonton Frail Scale (EFS). Data were 

analyzed using the software R. Results: the prevalence of SF varied on the criteria used 

(EFS 7.5%, CHS 30%) and was significantly higher in the MCI group when assessed by 

EFS (p = 0.047), but not with the CHS (p = 0.255). The percentage of the variable 

fatigue of CHS (p = 0.036) and variables mood (p = 0.019) and functional independence 

(p = 0.042) from EFS were significantly different among groups. The visuospatial 

function (OR = 2.405, p = 0.042) was associated with CHS criteria. There was a 

significant correlation between the CHS weight parameter with functional independence 

(p = 0.034), nutrition (p = 0.002) and continence (p = 0.035) of EFS; between gait in 

CHS with functional independence (p = 0.001), medicine (p = 0,015) and functional 

performance (p <0.001) of EFS; and between fatigue from CHS with general health (p = 

0.032), medication (p = 0.038) and functional performance (p = 0.016) of EFS. 

Conclusion: The identification of frailty features in MCI depends on the protocol used 

for evaluation. The visuospatial function was related to higher risk of frailty according 

to CHS. 

 

Descriptors: mild cognitive impairment; frailty; frail elderly; cognition disorders; 

cross-sectional studies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

        Amparado pelo aumento da expectativa de vida, o número de brasileiros acima de 

65 anos deve praticamente quadruplicar até 20601. A projeção indica que a expectativa 

média de vida do homem deve aumentar dos atuais 71,3 para 78 anos, e da mulher dos 

78,5 para 84,4 nesse período1. O envelhecimento traz um declínio de diversas funções 

do organismo2. Este aumento da proporção de idosos ilustra a transição demográfica 

que vem ocorrendo tanto no Brasil como globalmente, o qual ocorre concomitantemente 

com a transição epidemiológica, onde se observa um aumento da prevalência de 

doenças crônicas não-transmissíveis acompanhada de idosos frágeis3. 

        A realidade do envelhecimento populacional, sobretudo no âmbito da saúde, é 

resultado das aquisições políticas e sociais, juntamente com o desenvolvimento 

tecnológico, o que desperta indagações sobre as condições de saúde dos idosos, 

principalmente no que se refere às doenças neurodegenerativas, cuja grande maioria tem 

natureza insidiosa e progressiva4. Somam-se a estas, alterações estruturais e funcionais 

decorrentes do envelhecimento, que levam a um desempenho funcional diferente do 

esperado no que tange às demandas da vida diária5. Isto se deve em grande parte à perda 

de independência e autonomia e consequente alteração da qualidade de vida da 

população idosa6.  

        Estas mudanças no perfil populacional também contribuem para o aumento da 

prevalência de indivíduos com declínio da capacidade cognitiva e, assim, propicia-os a 

uma maior probabilidade de apresentar transtornos demenciais. Estes acometem, 

segundo Nitrini e colaboradores (2003)7, 1,3% dos indivíduos entre 65 e 69 anos, 17% 

entre os com 80 e 84, e 37,8% os que apresentam 85 anos ou mais. A prevalência da 

demência habitualmente duplica a cada cinco anos de aumento da faixa etária8.  

        Ligado e consequente ao envelhecimento, observa-se um declínio gradual e 

cumulativo da reserva fisiológica, influenciada por fatores genéticos e ambientais 

subjacentes. Este distúrbio de múltiplos sistemas fisiológicos inter-relacionados é 
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conhecido por fragilidade, síndrome presente em um grande número de idosos9. A 

fragilidade é um estado clínico onde se observa um aumento do estado de 

vulnerabilidade de um indivíduo, que pode ter diversas consequências como, por 

exemplo, maior dependência e até mesmo mortalidade quando expostos a um dado 

evento estressor. A fragilidade pode ser física, psicológica ou a combinação de ambos e 

pode melhorar ou piorar com o tempo10. 

        Alguns estudos nos indicam que a síndrome da fragilidade (SF) aumenta o risco do 

desenvolvimento de comprometimento cognitivo, e da mesma forma, idosos com 

comprometimento cognitivo apresentam maior probabilidade de desenvolver 

fragilidade11,12. 

        A fragilidade e o comprometimento cognitivo em idosos têm emergido como 

temas importantes em geriatria e gerontologia. E ainda assim, até o presente momento, 

são objetos de pouco estudo por pesquisadores nacionais e internacionais, 

principalmente ao que se refere a sua correlação. Há pouca literatura comprobatória que 

certifique que idosos com comprometimento cognitivo leve possuem maior 

possibilidade de apresentar a SF quando comparados a idosos sem déficits cognitivos. 

Perante esta realidade, esta pesquisa dedicou-se a analisar esta evidência. 

 

1.1. Comprometimento cognitivo leve: definição, quadro clínico e implicações 

prognósticas. 

 

        A memória, possivelmente uma das funções cognitivas mais acometidas nas 

demências, é formada por processos cognitivos que proporcionam a capacidade de 

adquirir, formar, conservar e evocar informações13. A cognição e a inteligência 

desenvolvem-se crescentemente durante a infância e a adolescência, mantém-se 

constante na fase adulta e declina no decorrer do envelhecimento14. Este declínio 

normal representa a média populacional, equiparado ao nível sociocultural, etário e 

intelectual. No entanto, em alguns casos, o declínio pode ocorrer de forma mais 

pronunciada que o esperado para a idade do indivíduo, o que pode evidenciar um 

quadro patológico13. Quando um idoso apresenta uma perda cognitiva comparada a 
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outro de sua faixa etária, mas não o suficiente para preencher critérios para demência, 

ele é diagnosticado como portador de comprometimento cognitivo leve (CCL). Este 

suscita um quadro de apreensão tanto do indivíduo como de seus familiares, podendo 

refletir uma alteração cognitiva e, por vezes funcional, mensurável15. 

 

Figura 1 – Evolução temporal possível para o CCL (modelo clínico-experimental); 
1
Desvio-padrão 

inferior da cognição para uma população com mesmo perfil sócio-demográfico; 
2
Deterioração importante 

ocasionando perda funcional substancial (adaptado de APRAHAMIAN et al.; 2014, p.246).  

 

        A diferenciação e identificação dos pacientes com CCL é relevante para o meio 

clínico e de pesquisa, uma vez que ele representa um dos maiores fatores de risco 

clínico para o desenvolvimento de demência e, conjuntamente, sua taxa de conversão 

para a doença é substancialmente alta. Em outras palavras, é o estágio transicional entre 

as alterações cognitivas normais no envelhecimento e a demência (Figura 1)16. 

        O conceito CCL já teve inúmeras denominações advindas da língua inglesa: benign 

forgetfulness of senescence, age-associated memory impairment, age-associated 

cognitive decline e cognitive impairment but no dementia. Em 1962 Kral e 

colaboradores utilizaram o termo “envelhecimento senescente benigno”. O National 
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Institute of Mental Healthy workgroup propôs o termo “comprometimento da memória 

associado a idade – AAMI” em 1986. A The International Psychogeriatric Association 

criou o termo “declínio cognitivo associado com a idade” em 1994. Em 1997, o The 

Canadian Study of Health and Aging criou o termo “comprometimento cognitivo não 

demencial – CIND”. Então, estudos a partir de 1999 caracterizaram clinicamente o CCL 

e determinaram o risco de progressão para demência. A terminologia mais recente foi 

publicada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais quinta edição 

(DSM-V), em 2013, que refere Transtorno neurocognitivo menor. Neste trabalho optou-

se por fazer uso do termo CCL, um conceito em evolução proposto por Petersen e 

colaboradores, por ser recomendado pela Academia Americana de Neurologia e por ser 

o mais difundido na literatura atual17. 

        O presente termo, mais amplamente empregado, é uma tradução de mild cognitive 

impairment18. O conceito passou por modificações ao longo dos anos. Em 1999 

Pertersen e colaboradores da Mayo Clinic definiram que os critérios para CCL incluíam 

problemas de memória, distúrbio de memória objetiva, ausência de outras desordens 

cognitivas ou repercussões na vida diária, função cognitiva geral normal e ausência de 

demência19. Na década subsequente, em 2004, Petersen expandiu o conceito de CCL, 

que agora compreendia quatro subtipos distintos: CCL amnéstico único domínio, que 

progride preferencialmente para a doença de Alzheimer (DA); o CCL amnéstico 

caracterizado por deficiência de múltiplos domínios cognitivos, que pode progredir para 

a DA, demência vascular (DV) ou representar um processo de envelhecimento cognitivo 

qualificado como normal; e o CCL não-amnéstico, com comprometimento de uma 

função cognitiva que não a memória, único ou múltiplo domínio, o qual pode progredir 

para outras demências, como frontotemporal, afasia progressiva primária, demência de 

Lewy, demência de Parkinson, entre outras20-22. Embora ambas as categorias possam 

evoluir para uma síndrome demencial, elas também podem se manter estáveis ou 

mesmo melhorar16,22. A classificação de CCL é ilustrada no Quadro 1, não como forma 

de um procedimento formal, mas como uma avaliação prognóstica do quadro.  
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Quadro 1 – Algoritmo diagnóstico para os subtipos de CCL (adaptado de APRAHAMIAN et al.; 

2014, p.246)  

 

        O critério diagnóstico utilizado nesta pesquisa para CCL, usado há 13 anos pelos 

pesquisadores da Mayo Clinic, é baseado na queixa subjetiva de dificuldade de 

memória, preferencialmente reforçada por um acompanhante, sejam pessoas ou parentes 

próximos, e confirmada através de testagem cognitiva. Este indivíduo não preenche 

critérios para demência, tanto pelo grau de seu comprometimento cognitivo como por 

sua preservação funcional através de sua capacidade de realizar as suas atividades 

básicas da vida diária (ABVDs) e quase a totalidade das atividades instrumentais 

(AIVDs) e avançadas da vida diária (AAVDs). Esta população também não se enquadra 

dentro do perfil de idosos com um envelhecimento cognitivo normal, tampouco 

daqueles com queixas subjetivas de memória16,22-24. Pacientes com CCL apresentam 

preservação das atividades de vida diária (AVDs), mas podem apresentar discretos 

déficits nas AIVDs, como pagar uma conta, realizar uma ligação ou utilizar um 
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transporte24. Outras alterações de funcionalidade podem estar presentes, como as que 

tangem as AAVDs. Eles cometem mais erros, são mais lentos e apresentam maior 

dificuldade principalmente com relação ao hobby e às atividades de lazer, além de 

problemas com compras, auto administração de medicamentos, manipulação financeira 

e organização de viagens. No estudo de De Vriendt (2012)25, por exemplo, os 

participantes com CCL apresentavam as ABVDs e AIVDs intactas, mas havia prejuízo 

nas AAVD. 

        O Instituto Nacional de Envelhecimento - Associação de Alzheimer - NIA-AA 

determinou critérios clínicos para CCL associado à DA26. Em suma, o atual critério 

diagnóstico para CCL devido a DA se baseia em quatro itens, de modo que deve ser 

presente uma preocupação com a mudança da cognição em comparação com o nível 

anterior, relatada pela própria pessoa, por um informador próximo ou pelo médico; deve 

haver evidência de menor desempenho em um ou mais domínios cognitivos (memória, 

atenção, linguagem, função executiva e habilidade visuoespacial), que é maior do que 

seria esperado para uma pessoa de mesma idade e formação educacional; deve existir 

preservação  da independência da função na vida diária, com mínima ajuda ou 

assistência, mas podem apresentar problemas leves para executar tarefas funcionais 

complexas, levando mais tempo, cometendo mais erros e sendo menos eficientes do que 

no passado; por fim, o indivíduo com CCL não pode ser demenciado, de forma que as 

alterações cognitivas devem ser leves e não demonstrar deficiência significativa no 

funcionamento social e ocupacional27. 

        O CCL apresenta diferentes etiologias tais como a DA, a demência 

cerebrovascular, doença de corpúsculos de Lewy, entre outras. A Academia Brasileira 

de Neurologia - ABN recomenda a favor do diagnóstico clínico de CCL na tentativa de 

acompanhar e detectar precocemente a demência28. Sua evolução é variável, podendo 

permanecer estável a longo prazo, principalmente em indivíduos mais jovens e com 

melhor desempenho cognitivo global. O CCL é mais satisfatoriamente acompanhado 

longitudinalmente em locais com experiência prévia em transtornos demenciais, porém, 

como apresenta diferentes critérios e processos diagnósticos, pode apresentar 

variabilidade tanto conceitual como diagnóstica durante seu seguimento22.  

        A caracterização da patologia subjacente é fundamental para se estabelecer limites 

entre o que é CCL ou demência incipiente. Embora muitos autores enquadrem pacientes 
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com CCL e com demência incipiente dentro da classificação 0,5 da Escala Clínica da 

Demência (Clinical Dementia Rating - CDR), o CCL não é necessariamente sinônimo 

de demência incipiente18,22-24,29,30. Em termos neuropatológicos, os indivíduos com CCL 

amnéstico, realmente possuem mais placas senis no neocórtex e emaranhados 

neurofibrilares nas regiões nos lobos temporais mediais do que os idosos com 

preservação cognitiva31. Grande parte dos estudos neuropatológicos pos morten de 

pacientes com CCL do tipo amnéstico constatou um padrão neuropatológico semelhante 

ao da DA, mas com menor densidade quanto ao substrato patológico para este 

diagnóstico31.  

        A patologia neurofibrilar em estruturas do lobo temporal médio é o principal 

substrato associado ao declínio da memória nos indivíduos com CCL e não as placas 

amiloides31. Quanto ao número de placas difusas, não há diferenças em pacientes com 

CCL do tipo amnéstico ou não-amnéstico quando comparados com pacientes normais, 

diferente do que ocorre com os pacientes com DA, que apresentam estas placas 

aumentadas no giro temporal medial. Todavia, há aumento de placas neuríticas com 

neurônios degenerados no neocórtex, nas amígdalas, no córtex entorrinal, especialmente 

na camada CA1, no subiculum e no lobo parietal inferior. Também se observa leve 

perda de volume hipocampal e para-hipocampal e diminuição da espessura 

cortical16,23,30,32. Alguns autores acreditam que o CCL amnéstico é o princípio ou 

estágio pré-demencial da DA16,22,29. Quanto maior a redução no metabolismo neuronal 

de glicose ou a perfusão sanguínea cerebral no sujeito com CCL, maior é o risco de o 

mesmo converter para demência24. 

        Embora poucos abordem a população brasileira, há uma quantia considerável de 

estudos epidemiológicos sobre CCL. Estima-se que a prevalência geral de idosos com 

CCL seja entre 15-20% e que, segundo os estudos longitudinais mais recentes, o risco 

de progressão para DA em indivíduos com CCL é maior quando comparados a 

indivíduos da mesma idade cognitivamente preservados18,22,33-35. As pesquisas mostram 

que há uma variação substancial nas taxas de progressão anual de CCL, que vai de 3% a 

40%36. Em oposição, uma parcela expressiva de pacientes, 25-40%, retorna à função 

cognitiva normal ao longo dos anos. Não se evidenciou a razão para tal, tampouco se foi 

um achado falso-positivo no início da avaliação ou um diagnóstico equivocado de CCL. 

Os estudos longitudinais constatam que os dois grupos de CCL, amnéstico e não-
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amnéstico, evoluem mais comumente para DA. Um estudo brasileiro que avaliou a 

trajetória de pacientes com CCL do tipo Alzheimer obteve que 38% desenvolveram 

demência, 24% mantiveram-se estáveis e 38% melhoraram, de modo que a taxa de 

conversão anual para DA foi de 8,5%37. 

        Segundo Panza e colaboradores (2006)38, recentes publicações indicam que a 

doença cerebrovascular ou os fatores vasculares aumentam o risco de progressão do 

CCL para demência, o que chama a atenção para a probabilidade dos fatores de risco 

vasculares na modulação do risco de declínio cognitivo associado com a idade. Neste 

estudo, os autores apontam que entre os pacientes portadores de CCL que evoluíram 

para demência, 60% apresentaram DA e 33% DV38.  

        A discrepância na prevalência e nas taxas de conversão do CCL podem ser 

justificadas pela falta de uniformidade metodológica utilizada nos estudos para definir o 

grau e o tipo de comprometimento cognitivo39. Os autores relatam que os fatores de 

risco mais importantes para o desenvolvimento do CCL são idade avançada, baixo nível 

de escolaridade, reserva cognitiva diminuída e hipertensão arterial. Os principais 

preditores de conversão de CCL para DA são idade avançada, ser portador do alelo e4 

da apolipoproteína E, apresentar baixo desempenho cognitivo global na avaliação inicial 

e possuir depressão, apatia ou ansiedade22.  

        Apesar dos avanços tecnológicos na área, ainda não é totalmente estabelecida a 

causa e a evolução de todos os tipos de CCL, possivelmente em razão da falta de 

marcadores biológicos completos para caracterização dos pacientes, da dificuldade de se 

realizar estudos de necropsia e devido os diferentes desfechos clínicos possíveis (evoluir 

para demência, permanecer estável ou mesmo melhorar)15. Forlenza e colaboradores 

(2013)22 realizaram uma revisão crítica acerca dos biomarcadores, invasivos e não 

invasivos, para determinar as alterações patológicas e o diagnóstico precoce da DA. Os 

principais biomarcadores para caracterização clínica foram: o acúmulo de beta-amilóide 

no sistema nervoso central, mensurados por meio do líquido cefalorraquidiano (LCR) 

ou da tomografia por emissão de pósitrons (PET); a evidência de lesão neuronal ou de 

perda sináptica e danos do citoesqueleto, avaliada pela quantidade de proteína tau 

concentrada no LCR, além de atrofia hipocampal e do córtex entorrinal através de PET 

com marcador de glicose e da ressonância nuclear magnética com quantificação 

hipocampal, respectivamente22,32,40,41.  
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        Como os indivíduos com CCL geralmente exibem alterações estruturais que são 

intermediárias àquelas observadas em DA e em controles saudáveis, é de suma 

importância uma ampla investigação diagnóstica, juntamente com biomarcadores mais 

acessíveis à prática clínica tais como a ressonância de encéfalo com volumetria 

hipocampal. Estudos longitudinais mostram que os sujeitos com CCL que evoluem para 

demência apresentam aceleração da perda de massa cinzenta em comparação com os 

com CCL estável40.  

        Além disso, deve-se dar atenção especial a piora cognitiva e funcional ao longo do 

tempo. A avaliação neuropsicológica, embora tenha custo elevado, pode ser considerada 

como um padrão-ouro para o diagnóstico precoce e mais preciso tanto do CCL como de 

alterações cognitivas durante seu seguimento. O leve comprometimento das AIVDs 

exibe uma boa correlação com o pior desempenho nas funções executivas e parece ser 

independente da idade e da escolaridade formal, além de que o agravamento destes 

déficits funcionais implica num expressivo pior prognóstico16. 

        O tratamento não reduz o risco de evolução para demência, mas pode melhorar o 

estado cognitivo do paciente. As melhores recomendações sugerem aumentar a 

atividade física regular, com 150 minutos semanais de caminhada, melhorar a 

alimentação introduzindo frutas, verduras e legumes, ampliar a participação em 

atividades sociais e intelectuais que estimulem variadas funções cognitivas e combater 

os fatores de risco vasculares, como hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade e 

dislipidemia16,42. Além disto, a estimulação cognitiva multiprofissional e programas de 

treinamento e de reabilitação cognitiva parecem ser benéficos levando em consideração 

as publicações existentes43-45. Embora tenha sido realizado um número grande de 

ensaios clínicos controlados que investiguem o tratamento medicamentoso para o CCL, 

até o momento não há evidências de que o tratamento farmacológico no paciente com 

CCL possa ter um impacto na redução da taxa de conversão para DA e, portanto, não há 

opção de tratamento baseado em evidências disponíveis para o CCL23,32,46-48. 
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1.2. Síndrome da fragilidade em idosos 

 

        O conceito de SF em suas principais definições se alterou consideravelmente ao 

longo dos anos. Inicialmente eram considerados como frágeis indivíduos idosos 

dependentes de outros para os seus cuidados pessoais. Em seguida, envolveu aqueles 

que eram debilitados e necessitavam de outros para sobreviver. Por fim, estendeu-se 

para indivíduos com dependência em ABVDs e AIVDs, em situação patológica aguda 

ou crônica e suscetíveis às condições adversas, às morbidades e às quedas49. Sabe-se 

que é uma síndrome multidimensional, envolvendo fatores clínicos, biológicos, 

psiquiátricos e sociais e que está associada ao aumento da vulnerabilidade a fatores 

ambientais diversos50, à redução da reserva fisiológica relacionada à idade e da 

resistência a fatores de estresse, e ao aumento do risco de declínio da saúde, desfechos 

adversos (quedas, hospitalização, institucionalização), incapacidade e mortalidade51-55. 

        Observa-se que uma pequena intervenção, como a introdução de um medicamento, 

uma infecção pouco relevante ou uma pequena cirurgia, pode resultar em uma mudança 

dramática e desproporcional no estado de saúde do indivíduo, alterando seu status 

funcional de independente para dependente, de móvel para imóvel, de lúcido para 

delirante e de estável posturalmente para sujeito à queda, ou mesmo, “caidor”. As 

oscilações de dependência observadas em idosos frágeis são resultantes da 

incapacidade, total ou parcial, da funcionalidade. O envelhecimento saudável é 

caracterizado por um declínio gradual e esperado da reserva fisiológica. Contudo, na 

velhice fragilizada o declínio é acelerado e os mecanismos da homeostase começam a 

falhar. Estes por sua vez são inter-relacionados a múltiplos sistemas fisiológicos. A 

queda nestes mecanismos é influenciada por fatores genéticos e ambientais. Durante o 

envelhecimento há alteração de nível de alguns hormônios circulantes. Sabe-se que 

níveis elevados de cortisol estão intimamente relacionados à fragilidade devido 

processos complexos multideterminados porque geram aumento do catabolismo, 

levando à perda de massa muscular, anorexia, perda de peso e redução do gasto de 

energia, que são características clínicas da SF. Da mesma forma, a inflamação está 

associada com anorexia e catabolismo do músculo esquelético e do tecido adiposo, o 

que pode contribuir para o comprometimento nutricional, fraqueza muscular e perda de 

peso, que também qualificam a SF9. 
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        Fried e Walston (2003)56 definem fragilidade como uma vulnerabilidade 

fisiológica correspondente ao envelhecimento, que ocorre devido à diminuição da 

reserva homeostática e à dificuldade do indivíduo em reagir ao estresse, culminando em 

sérias consequências. A síndrome tem relação direta com a sarcopenia, a desregulação 

neuroendócrina e a disfunção imunológica57. A fragilidade se distingue de invalidez e 

do próprio processo de envelhecimento porque ela é multidimensional, heterogênea e 

instável58. O termo fragilidade é utilizado para caracterizar idosos vulneráveis com alto 

risco de desfechos adversos, que não pode ser atribuído apenas às comorbidades ou à 

idade avançada, mas também à diminuição da reserva e resistência ao estresse, devido à 

diminuição da capacidade de vários sistemas fisiológicos57,59. 

        Atualmente há dois principais modelos de fragilidade: o fenotípico e o de déficit 

acumulado. O primeiro, considerado neste trabalho como o padrão-ouro para 

fragilidade, advém dos estudos do grupo de Fried e colaboradores, o Cardiovascular 

Health Study (CHS) da Johns Hopkin University, nos Estados Unidos da América, que 

envolveu 5.210 homens e mulheres com 65 anos ou mais e resultou em um fenótipo que 

consistiu em perda involuntária de peso, exaustão auto reportada, baixo gasto de 

energia, retardo na velocidade de marcha e baixa força de preensão manual. Fried e 

colaboradores (2001)54 na tentativa de operacionalizar uma definição de fragilidade 

utilizaram os dados do CHS para propor um fenótipo com cinco componentes capazes 

de avaliar indivíduos frágeis, levando em consideração velocidade de marcha ajustada 

para sexo e altura, nível de atividade física obtido pelo questionário Modified Minnesota 

Leisure Time Activities, exaustão física obtido através da escala de depressão do Center 

for Epidemiological Studies (CES-D), força de apreensão da mão medida através de 

dinamômetro e ajustada para sexo e índice de massa corporal (IMC) e perda de peso não 

intencional maior do que 5% em um ano. Se três, quatro ou cinco destes fatores forem 

positivos, o idoso é considerado frágil; se um ou dois forem presentes, são 

intermediários (também conhecidos como pré-frágeis); se não possuir nenhum dos 

critérios são referidos como robustos ou simplesmente normais. Por conseguinte, o 

fenótipo prediz desfecho negativo em saúde54,56. Contudo, foram excluídos sujeitos com 

doença de Parkinson, acidente vascular cerebral anterior, prejuízo cognitivo e 

depressão. O CHS observou que 7% daquela população era frágil, 47% pré-frágil e 46% 

robusta, e que ao longo de 7 anos a mortalidade observada foi de 43%, 23% e 12%, 
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respectivamente para cada grupo. Assim, a disfunção cognitiva, altamente relacionada 

com declínio funcional e incapacidade, não foi incluída como um componente do 

fenótipo9.  

        Alternativamente, o modelo de déficit acumulado foi desenvolvido a partir do 

Índice de Fragilidade (IF) derivado do banco de dados do estudo canadense de saúde e 

envelhecimento - CSHA conduzido pelo grupo Canadian Iniciative on Fraily and Aging 

- CIF-A para investigar a demência ao longo de cinco anos em idosos no Canadá60. A 

fragilidade foi mensurada através de 92 parâmetros de igual peso, dentre eles, presença 

de outras patologias, deficiências físicas e cognitivas, valores laboratoriais anormais, 

fatores de risco psicossociais, síndromes geriátricas como quedas, delírio, incontinência 

urinária, sintomas e sinais, entre outros. Soma-se a quantidade de parâmetros presentes 

em um dado sujeito e divide-o pelo número total de parâmetros. Quanto maior o efeito 

cumulativo de déficits individuais, maior a probabilidade de o indivíduo ser frágil. Os 

déficits isolados não carregam ameaça evidente para a mortalidade, mas contribuem 

cumulativamente a um risco aumentado de morte. O escore menor ou igual a 0,08 

representa um indivíduo robusto, pontuações entre 0,09 e 0,25 o classifica como pré-

frágil e igual ou maior a 0,25 denota fragilidade e mais risco de morte. Desta maneira, a 

fragilidade é considerada graduável, invés de ausente ou presente9,60. Em comparação 

ao fenótipo de fragilidade da Fried, o IF, devido a sua escala de risco graduada e sua 

grande quantidade de inferências clínicas, é considerado mais sensível aos desfechos 

adversos de saúde por alguns autores61. O IF inclui déficit cognitivo porque os autores 

entendem que a cognição é um dos sistemas que pode contribuir para o acúmulo de 

déficit. 

        Embora o termo fragilidade conste na literatura geriátrica desde 1980, ainda não há 

um consenso universal sobre diversas questões envolvendo fragilidade em idosos49,62,63 

ou quais critérios devem ser usados para identificar estes indivíduos com fragilidade em 

virtude da complexidade da sua fisiologia49,64. Sobretudo, é possível afirmar que é uma 

síndrome geriátrica correlacionada com o declínio físico decorrente do 

envelhecimento65, como a perda de massa muscular, diminuição da força, da energia, da 

tolerância ao exercício e menor reserva fisiológica do idoso66. A literatura tem referido 

frequentemente o teste cronometrado time-up-and-go (TUG) e a força de preensão 

manual como possibilidades para se avaliar a fragilidade na prática clínica. Ambos têm 
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grande potencial na detecção simples da SF no idoso9. É mais frequente em idosos do 

gênero feminino, de raça/cor da pele negra, com baixa escolaridade, renda insuficiente, 

condições socioeconômicas e de saúde desfavoráveis, baixo nível educacional, alteração 

cognitiva, presença de doenças crônicas, percepção negativa da saúde e baixo IMC54,67-

75. A Rede de Estudos sobre a Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA) conduziu um 

estudo em 17 cidades brasileiras e observou uma prevalência de 9,1% de idosos frágeis 

e 51,8% de pré-frágeis entre 2008 e 2009, sendo que a amostra geral apresentou idade 

média de 72,84±5,91 anos76. Estes valores se assemelham aos resultados de uma revisão 

sistemática recente, de 21 estudos de coorte de base comunitária, que avaliou a 

prevalência de fragilidade, a qual foi de 9,9% para frágeis e 44,2% para pré-frágeis, 

sendo que os valores foram mais altos nos estudos que utilizaram o IF, ao invés do 

modelo de fenótipo, para mensurar fragilidade. A síndrome foi mais prevalente em 

mulheres e aumentou progressivamente com a idade77.  

        O indivíduo pré-frágil evolui sem exatidão temporal do estágio subclínico para o 

clínico. Todavia, as maiores chances de prevenção situam-se no período anterior às 

manifestações clínicas. O sistema de classificação proposto por Fried é o modelo mais 

utilizado, porém, prioriza aspectos físico-biológicos, excluindo os cognitivos, afetivos e 

sociais porque não objetivam investigar fragilidade gerada por doenças específicas58. A 

fragilidade é medida de várias maneiras, incluindo instrumentos, listas de danos 

acumulados e algoritmos derivados de julgamento clínico, mas frequentemente diversas 

são impraticáveis para a triagem de fragilidade, pois exigem dados clínicos 

multidimensionais derivados de avaliação geriátrica ampla e/ou um treinamento 

especial. Com o intuito de uma avaliação mais simples da fragilidade, um grupo 

liderado por Rolfson elaborou o instrumento Edmonton Frail Scale (EFS). A escala foi 

desenvolvida em 2006 na Universidade de Alberta, Edmonton, Canadá, foi traduzida e 

validada no Brasil por Fabrício-Wehbe e colaboradores em 2014. O instrumento é uma 

avaliação multidimensional que considera o estado geral de saúde, a independência 

funcional, o suporte social, o uso de medicamentos, a nutrição, o humor, a continência 

auto relatados e a avaliação da cognição e do desempenho funcional por meio do teste 

do relógio (TDR) e do TUG, respectivamente. Se o indivíduo pontuar de zero a quatro 

pontos ele é considerado robusto, de cinco a seis vulnerável, de sete a oito com 

fragilidade leve, de nove a 10 com fragilidade moderada e de 11 ou mais com 
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fragilidade grave79,80. Leva cerca de 5 minutos para administrar e é viável para o uso 

rotineiro, até mesmo por não especialistas na área geriátrica9,80. 

        A avaliação da fragilidade tem sido realizada de forma heterogênea, suportando 

duas hipóteses diferentes, unidimensional (variáveis físicas e biológicas) e 

multidimensional (somam-se às unidimensionais variáveis psicológicas, sociais, entre 

outras). Um leva em consideração os aspectos relativos à condição física, enquanto o 

outro toma por base também as variáveis psicológica e sociais. Uma revisão elencou o 

Tilburg Frailty Indicator (TFI) como o instrumento mais adequado para avaliar a 

síndrome, considerando os domínios físicos, psicológicos e sociais. Todavia, o 

instrumento somente obteve validação até o momento na Holanda. Um grupo de 

pesquisadores brasileiros traduziu e adaptou o instrumento para o Brasil, relatando que 

o TFI é pertinente para analisar a fragilidade em idosos brasileiros81. 

        A fragilidade é um tema ainda pouco estudado pelos pesquisadores brasileiros. 

Moreira e Lourenço (2013)82 determinaram a prevalência de fragilidade por meio do 

CHS em 847 idosos brasileiros com 65 anos ou mais e encontraram que os frágeis 

tendiam a ser mais velhos, ter menor nível de escolaridade, desempenho cognitivo 

inferior, reduzida percepção de saúde, maior número de comorbidades e pior capacidade 

funcional. Segundo os autores, a prevalência de fragilidade na amostra brasileira foi 

semelhante ao observado em outros estudos internacionais. No Estudo FIBRA, que 

contou com 3.478 idosos brasileiros, a fragilidade, também avaliada por meio do CHS, 

predominou em mulheres, viúvos, com idade igual ou superior a 80 anos, analfabetos ou 

que nunca foram a escola e com déficit cognitivo76. Um estudo de rastreamento de 

fragilidade em idosos brasileiros contou com dados de 433 sujeitos do estudo Saúde, 

Bem-estar e Envelhecimento, com 75 anos ou mais. A avaliação da SF ocorreu segundo 

o fenótipo de Fried e conferiu que 17,1% eram não-frágeis, 45,9% pré-frágeis e 37% 

frágeis, além de que 26,1% da amostra total apresentou declínio cognitivo83. 

        Dentre os critérios de fragilidade de Fried, a velocidade da marcha parece estar 

intimamente relacionada com a SF e também configura ser capaz de prever resultados 

adversos. No estudo brasileiro de Guedes e colaboradores (2014)84 a presença da SF foi 

avaliada pelo fenótipo de Fried, a função cognitiva pelo Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) e os parâmetros de marcha foram analisados através do GAITRite. Durante a 
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dupla-tarefa, a redução da velocidade da marcha dos indivíduos frágeis mostrou 

correlação positiva com o MEEM. Os estudiosos constataram que os parâmetros da 

marcha são mais afetados pela dupla-tarefa, especialmente nos idosos frágeis e que a 

redução na velocidade da marcha nos frágeis está associada com menor força de 

preensão manual e menor pontuação no MEEM84. Maciel e Araújo (2010)85 

encontraram correlações entre a força de preensão manual e a função cognitiva avaliada 

pelo MEEM, e entre velocidade de marcha e MEEM. Yassuda et al. (2012)86 obtiveram 

que a força de preensão manual e a idade foram associadas ao desempenho no MEEM 

em 384 idosos brasileiros. Os dados destes estudos brasileiros corroboram com algumas 

pesquisas internacionais. Camicioli e colaboradores (2007)87 encontraram que a 

dificuldade de marcha e postura foram preditivas de declínio cognitivo em 10 anos entre 

1.386 idosos canadenses. Alfaro-Acha e colaboradores (2006)88 observaram que a força 

de preensão manual reduzida foi preditiva de declínio cognitivo em sete anos entre 

2.160 idosos americanos mexicanos. 

        Também se tem estudado a associação entre a SF e o declínio cognitivo em 

pesquisas brasileiras. Alencar e colaboradores (2013)89 avaliaram a associação entre 

fragilidade e declínio cognitivo e incidência de alteração cognitiva em 12 meses entre 

207 idosos brasileiros. A fragilidade, avaliada pelos critérios de Fried, foi associada a 

um declínio subsequente da função cognitiva em 12 meses quando medida pelo MEEM. 

Outra pesquisa brasileira investigou a SF e o desempenho cognitivo em 737 idosos 

analisados pelo fenótipo de Fried e pelo MEEM, respectivamente. Os indivíduos 

debilitados apresentaram maior prevalência de baixo desempenho cognitivo em 

comparação com os não-frágeis e os pré-frágeis, além disto, os idosos mais velhos 

mostraram uma associação mais significativa entre os dois fenômenos90. 

Semelhantemente, Yassuda et al. (2012)86, em uma pesquisa com 384 idosos, 

encontraram que idosos frágeis tiveram desempenho cognitivo menor do que os pré-

frágeis e os não-frágeis e concluíram que a SF pode ser associada ao declínio cognitivo. 

Diferente das demais pesquisas, um estudo, também brasileiro, avaliou a SF por meio 

da EFS e, igualmente aos demais, o estado cognitivo por meio do MEEM. Dentre os 

idosos frágeis, 20,4% apresentaram déficit cognitivo e foi possível verificar correlação 

entre o MEEM, a idade e a SF na amostra estudada91. 
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1.3 Relação entre a síndrome da fragilidade e o comprometimento cognitivo leve: 

revisão da literatura  

 

        Os estudos apontam que a SF está relacionada com baixo desempenho cognitivo e 

maior incidência de DA e de CCL64. Os fatores potencialmente associados seriam 

alterações hormonais, sarcopenia e deficiências de vitaminas, os quais são considerados 

principalmente no modelo do IF50. É uma síndrome clinicamente relevante que deve ser 

abordada terapeuticamente, principalmente porque intervenções nas fases iniciais 

podem ocasionar a reversão da fragilidade e evitar efeitos desfavoráveis, como talvez os 

cognitivos51,92. Além do mais, o tratamento da fragilidade, independente do tratamento 

do CCL, pode potencialmente ser eficaz na redução das consequências do próprio 

CCL51. 

        Com grande frequência, o CCL é identificado como precursor para demência, o 

que gera interesse em identificar os diversos fatores associados ao seu desenvolvimento, 

conforme exposto previamente. Alguns trabalhos têm levantado a hipótese de que a 

fragilidade física possa ser um fator de risco adicional para a manifestação ou prejuízo 

evolutivo do CCL93. O CCL aparentemente não possui correlação causal clara com a 

SF, que está, na verdade, relacionada a múltiplas outras consequências adversas de 

forma mais direta93. Contudo, idosos com comprometimento cognitivo apresentam 

maior probabilidade de desenvolver fragilidade segundo estudos observacionais 

internacionais11. Paralelamente, a fragilidade física aumenta o risco de desenvolver CCL 

e parece induzir uma taxa mais rápida de declínio cognitivo no envelhecimento 

longitudinalmente9,12,94,95. Uma pesquisa com 5.104 idosos no Japão investigou a 

prevalência de CCL, fragilidade e ambas as síndromes conjuntamente. O estudo 

encontrou relações significativas entre os conceitos, observando 11,3% de idosos 

frágeis, 18,8% com CCL e 2,7% com a prevalência combinada de ambas as 

síndromes96. Além deste, dois outros grandes estudos de coorte prospectivos relataram 

uma associação independente entre fragilidade e demência97,98. 

        Há uma relação entre as dimensões de fragilidade física e a gravidade da disfunção 

cognitiva em idosos com CCL amnéstico. Uma pesquisa com 201 idosos sedentários 

com CCL amnéstico constatou que mais de 50% deles preenchiam os critérios de 
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fragilidade, no que se refere à velocidade de marcha mais lenta, baixa atividade física e 

força de preensão palmar diminuída. Foi percebido também que a velocidade da marcha 

foi inversamente proporcional a gravidade do comprometimento cognitivo99. Além 

deste, outro estudo demonstrou que a SF associada ao CCL se relaciona com a idade e 

com o aumento de comorbidades clínicas51. 

        A avaliação da função motora dos membros inferiores juntamente com as funções 

cognitivas têm sido estudada durante as últimas décadas100-112. Previamente, uma 

pesquisa avaliou idosos de diferentes perfis cognitivos, como saudáveis, CCL e DA, por 

meio do teste de caminhada cronometrada de quatro metros (4MWT), do TUG e do 

teste sentar e levantar de uma cadeira (STS). Os indivíduos com CCL e DA tiveram 

desempenho significativamente menor no 4MWT do que os controles. Os participantes 

com DA tiveram pior performance no TUG, e não houve diferenças significativas entre 

os três grupos para o desempenho no STS. Os sujeitos com DA e CCL apresentaram a 

velocidade de caminhada inferior aos controles. Em síntese, a função dos membros 

inferiores parece ser positivamente correlacionada com o nível de função cognitiva113. 

Este achado é consistente com a pesquisa de Aggarwal e colaboradores (2006)102.         

        Um estudo longitudinal acompanhou ao longo de 12 anos 761 idosos sem 

comprometimento cognitivo e anualmente foram realizadas medidas físicas de 

fragilidade física, considerando força de preensão, caminhada cronometrada, 

composição corporal e fadiga. Verificou-se que 40% da amostra desenvolveu CCL. A 

fragilidade foi associada a uma taxa mais rápida de declínio cognitivo no 

envelhecimento e ao declínio cognitivo global ao ajustar para idade, sexo e educação, de 

tal forma que cada aumento de uma unidade na fragilidade física foi associado com um 

aumento de 63% no risco de desenvolver CCL12. Os componentes mais fortemente 

associados ao CCL são a força da preensão palmar e a velocidade da marcha54,79,114,115. 

O risco de complicações clínicas, como fraturas, dependência, imobilização, úlcera de 

pressão e hospitalização são potencializados em idosos frágeis com condições 

neuropsiquiátricas116-118.  

        Tem sido sugerido também que a fibrilação arterial (FA) pode ser um marcador de 

fragilidade em idosos, levando à perda de independência com realização às AVDs. Por 

tal razão, Polidoro e coautores (2013)119 investigaram a associação entre FA, fragilidade 
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e declínio cognitivo em 140 pacientes idosos. Observou-se um alto número de pacientes 

frágeis com FA. O grupo frágil apresentou escores mais baixos no MEEM quando 

comparado ao não-frágil, houve associação entre FA e fragilidade e além disto, o índice 

de fragilidade foi significativo e inversamente correlacionado ao declínio cognitivo 

considerando as pontuações do MEEM. Estes dados são consistentes com os observados 

em estudos prévios120-122. 

        Devido ao escasso conhecimento sobre os fatores relacionados ao declínio 

cognitivo progressivo dentro de um curto período do tempo e se esta progressão está 

diretamente associada à fragilidade, Alencar e colaboradores (2013)89 avaliaram 207 

idosos com seguimento por 12 meses. A proporção de novos casos de 

comprometimento cognitivo foi de 4,9% entre os indivíduos robustos, 8,9% entre os 

pré-frágeis e 13,3% entre os frágeis. O último grupo apresentou menor escore no 

MEEM nos dois períodos de avaliação. A pesquisa constatou que mesmo em um 

período curto existe associação entre a fragilidade e um declínio subsequente da função 

cognitiva89. Outros estudos identificaram uma associação entre fragilidade e 

subsequente declínio cognitivo em três e doze anos, bem como associações entre 

fragilidade e uma incidência aumentada de CCL e DA97,123,124. 

        Como descrito anteriormente, a SF está associada a desfechos clínicos adversos 

independentemente de comprometimento cognitivo. Bilotta e colaboradores (2012)93 

fizeram uso do Estudo de Fraturas Osteoporóticas (SOF) em idosos com DA em um 

ambulatório de geriatria na Itália para determinar a prevalência e correlacionar a 

fragilidade com preditores de morte ao longo de um ano. A maioria dos pacientes se 

enquadravam em demência leve (52%) e moderada (29%) e no início do estudo 22% 

eram robustos, 28% pré-frágeis e 50% frágeis. A fragilidade foi relacionada a idades 

avançadas e maior dependência nas ABVDs, em particular na função de vestir-se. Um 

ano após a primeira avaliação, a fragilidade foi um preditor independente de morte, de 

modo que 14 dos 109 participantes morreram durante este período, dentre os quais, 12 

pertenciam ao grupo frágil93. Ensrud e colegas (2008)55 utilizaram os dados do SOF e 

desenvolveram o Índice SOF, consideravelmente mais simples, para detectar fragilidade 

na prática clínica. Os critérios deste índice são perda de peso em 5% no período de dois 

anos, independente da intencionalidade, não conseguir levantar-se de uma cadeira sem 

usar os braços cinco vezes seguidas e responder “não” à pergunta “você se sente cheio 
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de energia?”, que corresponde ao item 13 da Escala de Depressão Geriátrica com 15 

itens. Se o sujeito não exibir nenhum atributo é considerado robusto, se apresentar uma 

das três características é classificado como pré-frágil e frágil se apontar duas ou três. 

        Wilkins e coautores (2013)125 realizaram um estudo longitudinal de cinco anos de 

acompanhamento entre idosos com leve fragilidade física e cognitivamente normais. Ao 

longo do período de seguimento, dos 435 participantes, 81 desenvolveram DA. Estes 

eram mais idosos e apresentavam pior desempenho no teste de performance física. Esta 

pesquisa mostrou que a presença do pequeno prejuízo físico em idosos cognitivamente 

normais esteve associado ao maior desenvolvimento subsequente de DA125. 

        Idosos que apresentam deficiências cognitivas e físicas simultaneamente estão em 

risco elevado para quedas, incapacidade e institucionalização. Com o objetivo de 

verificar as relações entre as dimensões da fragilidade física e a gravidade da disfunção 

cognitiva em idosos com CCL amnéstico, McGough e colaboradores (2013)99 avaliaram 

a prevalência e as associações de variáveis da fragilidade física nestes sujeitos, que eram 

obrigatoriamente sedentários. Os critérios de fragilidade física foram preenchidos em 

mais de 50% dos participantes no que se refere às dimensões de baixa velocidade da 

marcha, à atividade física diminuída e a pequena força de preensão manual. A lenta 

velocidade da marcha, em específico, foi associada com a gravidade elevada de prejuízo 

cognitivo. Da mesma forma, a velocidade de marcha mais rápida foi associada ao 

melhor desempenho de atenção, de função executiva e de memória imediata99. 

        Os achados até aqui demonstram que a SF predomina em idosos com idade mais 

avançada, sexo feminino e com déficit cognitivo10,11,54,78,84,93,96,126,127. Segundo Guedes 

et al. (2014)84, os indivíduos mais frágeis apresentam parâmetros de marcha mais 

afetados pela dupla-tarefa, menor força de preensão manual e pontuações mais baixas 

no MEEM, reforçando a relação entre fragilidade e prejuízo cognitivo. Em seu estudo 

também foi encontrado que a velocidade de marcha é uma medida importante da 

capacidade funcional já que ela discriminou os idosos nos três níveis de fragilidade84. 

Alfaro-Acha e colaboradores (2006)88 relataram que idosos mexicano-americanos que 

apresentaram baixa força de preensão manual após sete anos exibiram baixo rendimento 

no MEEM, enquanto que os idosos com alta força de preensão manual tenderam a 

manter o mesmo desempenho cognitivo88. Uma revisão da literatura indicou que certas 



20 
 

 

medidas de fragilidade, incluindo alteração da marcha, bradicinesia, perda de peso e 

fraqueza muscular, têm sido associadas com o desenvolvimento de demência. A revisão 

também refere que testes de desempenho físico podem ser indicadores sensíveis de 

comprometimento cognitivo64. 

        O resultado do estudo de Yassuda e colaboradores (2012)86 indicaram que sexo, 

idade, escolaridade e fragilidade foram associados ao desempenho no MEEM; a idade 

foi associada a prejuízo da memória; o sexo, a escolaridade e a fragilidade ao 

desempenho no teste fluência verbal (FV) de animais; e a educação e a fragilidade 

foram associadas ao desempenho no TDR. A partir destes achados, os autores 

concluíram que a fragilidade pode ser associada ao declínio cognitivo e que se deve 

considerar que estas formas de vulnerabilidades podem ocorrer simultaneamente86. 

        Outro estudo acompanhou por seis anos 2.167 idosos e também confirmou que o 

agravamento da fragilidade e da cognição ocorrem simultaneamente nos indivíduos com 

CCL e que os níveis iniciais e as taxas de mudança não podem ser independentes126. 

Eles acreditam que o motivo da correlação possa ser porque ambas patologias talvez 

compartilhem de uma base patológica comum, visto que dos 976 idosos que faleceram 

durante o seguimento, 872 foram submetidos a autópsia cerebral e comprovou-se a 

associação da correlação com macroinfartos e perda neuronal nigral126. 

        Grandes estudos epidemiológicos também abordaram a relação entre fragilidade e 

cognição. Um grande estudo coreano com 10.388 idosos avaliou a associação do 

comprometimento cognitivo com a SF. Os idosos frágeis mostraram maior percentual 

de déficit cognitivo comparados aos robustos e o comprometimento da cognição foi 

associado ao risco aumentado de fragilidade11. Outro recente estudo examinou a 

associação entre fragilidade e função cognitiva em 8.175 pessoas com 50 anos ou mais. 

A função cognitiva em todos os domínios (função executiva, atenção e regressão de 

memória linear auto avaliada), exceto memória e velocidade de processamento, foi 

significativamente pior nos participantes pré-frágeis e frágeis comparados aos robustos, 

e fraqueza e velocidade de caminhada lenta foram mais consistentemente ligadas ao 

déficit cognitivo127. A grande limitação é que pesquisas epidemiológicas com número 

substancial de indivíduos são escassas com a presença de CCL em razão da maior 

complexidade diagnóstica. 
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        A fragilidade não é um preditor de demência, representa um processo 

patofisiológico separado e independentemente do declínio cognitivo, mas com 

potenciais consequências deletérias sobre este último. Portanto, é de suma importância o 

estudo dessas duas patologias associadas para possíveis medidas de saúde pública, 

referentes às políticas voltadas para a manutenção da saúde mental, da capacidade 

funcional, da independência e da autonomia dos idosos52,79. Observa-se na literatura a 

maior existência de estudos longitudinais do que transversais quando se combina os 

temas SF e CCL, muito possivelmente porque, além do maior impacto deste tipo de 

pesquisa, os déficits da fragilidade e do comprometimento cognitivo são de ocorrência 

lenta e estudos transversais não são sensíveis para medir essas mudanças em um curto 

período de tempo. Todavia, os artigos transversais são congruentes quanto aos 

resultados obtidos, que se concentram em referir que a fragilidade e a cognição estão 

associadas de forma significativa54,57,86,114,128,29.  

        Concluindo, estudos longitudinais fizeram acompanhamentos entre três e 12 anos 

com uma população estudada variando de 761 a 6.030 idosos. Cinco artigos utilizaram 

os critérios de CHS e um o IF para avaliar a SF e, paralelamente, para avaliar a 

cognição três utilizaram o MEEM, dois o z-escore de testes cognitivos, um o teste de 

FV e outro o Clifton Assessment Procedure for the Elderly – CAPE12,94,87,124,130,131. Dois 

estudos prévios reportaram sobre a tendência de a fragilidade ser preditiva de CCL e de 

declínio cognitivo12,124, enquanto que Buchman e colaboradores (2007)97 obtiveram os 

mesmos resultados para DA.  O aumento no escore do IF foi preditivo de declínio 

funcional e cognitivo e aumento no período de internação131. O escore do MEEM foi 

preditivo de fragilidade em 10 ano130. Ávila-Funes e colaboradores (2009)94 observaram 

que subclassificar idosos em frágeis, pré-frágeis e não frágeis, e adicionalmente em com 

ou sem prejuízo cognitivo aumenta a validade preditiva para desfechos como 

incapacidade funcional, imobilidade e hospitalização. 

        A SF deve ser detectada precocemente uma vez que pode comprometer o 

prognóstico de idosos com CCL, favorecendo a evolução para demência. Ao mesmo 

tempo nota-se a ausência de uma forte evidência científica que explore a correlação 

clínica e prognóstica entre SF e CCL. Este pensamento sustenta a hipótese gerada nesta 

pesquisa: idosos com CCL apresentam maior prevalência da SF do que idosos com 

preservação cognitiva? 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

  

        A SF comumente tem diagnóstico tardio, o que potencializa o prejuízo da 

qualidade de vida, funcionalidade e o aumento da morbimortalidade destes 

indivíduos54,118,132,133. Por este motivo, é de grande valor que a equipe profissional 

multidisciplinar que atua com idosos em diferentes níveis de atenção à saúde identifique 

com prontidão a fragilidade e promova ações preventivas134,135. Especificamente acerca 

da população com CCL, a SF pode comprometer o prognóstico destes pacientes, 

atuando como mais um fator preditivo negativo e favorecendo a evolução para 

demência. 

        Dessa forma, faz-se necessário uma melhor exploração dos possíveis fatores 

envolvidos na correlação clínica entre a SF e o CCL, assim como a melhor forma de 

caracterizar estes indivíduos. Com esta finalidade, este trabalho se dedicou a analisar 

esta correlação pelo CHS, considerado o padrão-ouro, sendo o mais difundido na 

literatura, e pela EFS, que, talvez, seja mais rigorosa que o primeiro, uma vez que leva 

em consideração a cognição e os aspectos leves da funcionalidade. Normalmente a 

literatura tem adotado apenas um método para diagnosticar a SF, porém, como são 

muito diferentes entre si, a adoção de ambos foi um dos diferenciais deste estudo. Além 

disso, o uso da EFS é original dentro desta hipótese. 

        Esta avaliação da SF foi feita de forma cega pelo examinador, de modo que o 

mesmo desconhecia o diagnóstico cognitivo do sujeito a ser avaliado. Esta foi uma 

maneira eficaz de manter a confiabilidade e integridade, garantindo maior qualidade, 

credibilidade e consistência ao processo.  

        Com o mesmo propósito de confiabilidade e singularidade em comparação aos 

estudos existentes foi realizada para obter um diagnóstico preciso do grupo com CCL 

amnéstico punção lombar liquórica com assinatura de DA positiva no LCR para esta 

amostra, bem como avaliação dos biomarcadores para DA, cujo rigor diagnóstico 

também é pouco usual na literatura. 

        Estas características particulares tornaram este estudo um diferencial na literatura e 

agregam novos achados para o paralelismo SF e CCL.  
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3. OBJETIVOS  

 

 

3. 1.  Objetivo geral:  

 

(1)  Comparar a prevalência da SF em idosos com CCL amnéstico devido a DA e em 

controles cognitivamente normais por meio de instrumentos validados.  

 

 

3.2.  Objetivos específicos:  

 

(1) Comparar a frequência da SF em idosos com e sem CCL, segundo 2 critérios 

validados para caracterizar a SF: o CHS e a EFS. 

(2) Correlacionar os critérios de fragilidade por meio dos critérios da EFS58 e do 

CHS54 para esta população. 

(3) Descrever o perfil neuropsicológico de idosos com CCL com e sem a SF, 

comparando-os ao grupo controle. 

(4) Avaliar a relação dos critérios de fragilidade segundo os critérios de CHS e da 

EFS com o desempenho cognitivo dos grupos CCL e controle. 
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1. Desenho do estudo 

 

        Estudo observacional com corte transversal e análise descritiva.  

 

 

4.2. Casuística 

 

        Foram avaliados 40 pacientes com CCL amnéstico, único e múltiplo domínio, 

devido a DA, e 26 controles idosos acompanhados pelo Ambulatório de Psicogeriatria 

do Laboratório de Neurociências do Departamento e Instituto de Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM 27 IPq-

HCFMUSP). Este ambulatório é dedicado à pesquisa clínica transversal e longitudinal 

de pacientes com CCL. O ambulatório também acompanha idosos controles sadios e 

voluntários, sem doenças neuropsiquiátricas. No momento da execução deste projeto, o 

serviço contava com cerca de 66 idosos em seguimento regular, admitindo novos 

pacientes em nossa triagem mensal.  

 

 

4.3. Critérios de inclusão 

 

        Para pertencer ao grupo CCL era requisitado que fossem pacientes com 

diagnóstico de CCL amnéstico devido a DA em acompanhamento clínico, psiquiátrico, 

neuropsicológico e funcional. Os controles eram voluntários vindo da Faculdade da 

Terceira Idade ligada a Universidade de São Paulo e tinham acompanhamento clínico 

regular. Ambos grupos eram compostos por pacientes estáveis clinicamente; com boa 

adesão às consultas agendadas, assim como à exames complementares periódicos de 

laboratório e LCR; ausência de queixas de memória ou comportamentais; ausência de 

tratamentos oncológicos atuais; ausência de outros transtornos psiquiátricos ou doenças 

neurológicas em atividade nos últimos 6 meses; independência para as ABVDs e para as 
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AIVDs; pacientes que compreendessem e realizassem todo o protocolo de coleta de 

dados. 

 

 

4.4. Critérios de exclusão 

 

        Síndrome demencial diagnosticada em qualquer momento do estudo (CCL não 

devido à DA e demência clínica); comprometimentos funcionais ou sensoriais que 

impeçam a aplicação dos testes propostos (plegia ou paresia de membros, tremor 

importante e comprometimento funcional nas mãos, visual ou auditivo grave); fratura 

em membros nos últimos 6 meses; acidente vascular cerebral nos últimos 6 meses; 

internação clínica ou cirúrgica nos últimos 3 meses; tratamento oncológico atual; 

distúrbios clínicos instáveis; transtorno neurológico ou psiquiátrico nos últimos 6 

meses.  

 

 

4.5. Procedimentos do projeto 

 

        Os pacientes que foram avaliados neste projeto fazem parte de uma coorte de 

pesquisa clínica em cognição, na qual se realiza avaliações protocolares periódicas 

(duas a quatro vezes ao ano, dependendo da condição clínica do paciente). Estas 

avaliações consistem na entrevista e exame clínico do paciente, juntamente com a 

aplicação dos testes cognitivos simples citados nas seções 4.6. e 4.8., e posterior 

avaliação neuropsicológica e funcional. Foi realizado um protocolo de exame 

neurológico contendo avaliação de força e tônus muscular, equilíbrio, coordenação 

motora, reflexos, sensibilidade e marcha, movimentos involuntários, juntamente com a 

Escala de Hachinski (avaliação do comprometimento cerebrovascular136) na primeira 

consulta pela equipe médica. Caso o paciente apresentasse qualquer alteração um 

neurologista era consultado. 

        Todos os pacientes receberam seu diagnóstico clínico através de uma reunião de 

consenso multiprofissional, na qual estavam presentes psiquiatras, neurologista, 

geriatras, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, gerontólogos, fisioterapeutas, 
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fonoaudiólogas, enfermeira e terapeutas ocupacionais. Os pacientes fizeram exames de 

neuroimagem, estruturados em ressonância nuclear magnética, e 40 CCL e 20 dos 26 

controles realizaram punção liquórica, com avaliação dos biomarcadores para a DA, 

realizada por um neurologista. Os seis sujeitos controles que não fizeram a punção 

liquórica apresentavam particularidades, de modo que um era claustrofóbico, um fóbico 

específico para ressonância e quatro se recusaram a coleta do líquor. Neste panorama, 

todos os participantes com CCL foram caracterizados como CCL devido a DA de 

acordo com os critérios recomendados pelo NIA-AA27. Participaram sujeitos CCL 

amnéstico único e múltiplo domínio, de acordo com os testes neuropsicológicos e com 

assinatura de DA positiva no LCR. As amostras de LCR foram coletadas por punção 

lombar dos participantes (espaço intervertebral entre L3 e L4 ou entre L4 e L5) para 

proceder à análise de biomarcadores relacionados à DA (péptido beta-amilóide de 42 

aminoácidos, proteína tau total e a tau fosforilada no resíduos de treonina 181). As 

análises de biomarcadores foram realizadas com uma plataforma Luminex xMAP, 

baseada em microsferas múltiplas (ensaio INNo-Bia AlzBio3, Fujurebio, Ghent, 

Bélgica). A concentração de Aβ1-42 < 416.0pg / mL e a relação Aβ1-42 / P-tau < 9,53 

foram a melhor assinatura biológica diferenciada da DA dos controles. A avaliação da 

SF foi feita através dos métodos de avaliação referidos na seção 4.7. de forma cega pelo 

examinador (Natália Oiring de Castro Cezar), sem que o mesmo participasse das 

reuniões de consenso ou tivesse acesso ao diagnóstico clínico dos sujeitos da pesquisa. 

 

 

4.6. Avaliação clínica pelo investigador principal 

 

        Foi aplicado um questionário contendo o perfil de comorbidades, medicamentos em uso, 

variáveis antropométricas (peso e altura), IMC, circunferência de cintura, quadril e panturrilha 

dominante, pressão arterial, internações hospitalares no último ano, número de visitas ao 

médico no último ano, informação acerca de restrição ao leito por mais de 14 dias no último 

ano; número de quedas no último ano; número de fraturas no último ano; dispor de um 

cuidador; presença de incontinência urinária; qualidade do sono; dificuldade visual; dificuldade 

auditiva; ocorrência de dor; presença de etilismo e tabagismo. Após este questionário, o 

investigador (Natália Oiring de Castro Cezar) avaliava a presença de fragilidade através dos 

critérios de CHS e EFS.  
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4.7. Avaliação de fragilidade 

 

        A SF foi avaliada através dos critérios de CHS (Anexo 154) e da escala EFS 

(Anexo 258), que foi validada em Português Brasileiro78. 

 

        A aplicação do CHS seguiu rigorosamente os critérios de avaliação. Os 

participantes foram: a) questionados se perderam peso no último ano de forma não 

intencional. Se fosse mais do que 5% do peso corporal, pontuaria um ponto para 

fragilidade; b) questionados sobre as questões 7 e 20 da escala CES-D, que perguntam 

sobre a frequência em que sentiram esforço para realizar tarefas habituais e que não 

conseguiram levar adiante suas atividades na última semana. Se fosse respondido “na 

maioria das vezes” ou “sempre” em alguma das questões, pontuaria outro ponto; c) 

avaliados através da mensuração da força de preensão palmar três vezes consecutivas, 

por meio de dinamômetro hidráulico manual, modelo JAMAR®, com cotovelo no 

ângulo de 90°, sendo realizado período de descanso de um minuto entre as medições e 

estímulo verbal, como “força, força, força”, durante a aferição. Foi orientado que ele 

fizesse uma inspiração e durante a expiração apreendesse o dinamômetro 

constantemente. Tomou-se o cuidado de verificar que o paciente não fizesse abdução do 

ombro ou flexão do cotovelo, uma vez que o braço deveria se manter na posição neutra, 

com o cotovelo estático a 90°. Posteriormente foi realizado o cálculo da média e 

pontuação segundo IMC e gênero. Os pontos de corte para mulheres eram ≤ 17 kg para 

IMC ≤ 23 kg/m2, ≤ 17,3 kg para IMC entre 23,1-26 kg/m2, ≤ 18 kg para IMC entre 

26,1-29 kg/m2 e ≤ 21 kg para IMC > 29. Os pontos de corte para homens eram ≤ 29 kg 

para IMC ≤ 24 kg/m2, ≤ 30 kg para IMC entre 24,1-26 kg/m2, ≤ 30 kg para IMC entre 

26,1-28 kg/m2 e ≤ 32 kg para IMC > 28; d) avaliados quanto a velocidade de marcha 

cronometrada em passo usual que os sujeitos levaram para percorrer 4,6 metros no 

plano três vezes consecutivas, que foram somados e divididos por três para alcançar a 

média, a qual foi analisada segundo altura e gênero. Pontuaram um ponto homens com 

≤ 173 cm que levaram ≥7 segundos ou homens com > 173 cm que levaram ≥ 6 

segundos e mulheres com ≤ 159 cm que levaram ≥ 7 segundos ou mulheres com > 159 

cm que levaram ≥ 6 segundos; e) avaliados pelo questionário Minnesota Leisure Time 

Activity de atividades físicas, esporte e lazer, no qual os participantes relataram suas 

atividades realizadas nas duas últimas semanas, com qual periodicidade e tempo gasto 

em tais. O cálculo do gasto calórico foi realizado através da multiplicação do 
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equivalente metabólico da tarefa (MET) de cada atividade pelo peso corporal (Kg), 

tempo (minuto) e a medida pré-determinada de 0,0175. Foram pontuados para 

fragilidade homens que atingiram valores inferiores a 383 e mulheres que pontuaram 

valores inferiores a 270. Não apresentaram fragilidade quem não pontuou, eram pré-

frágeis os que pontuaram 1 ou 2 e frágeis os que pontuaram entre 3-5 pontos. Uma outra 

estratégia metodológica, invés de considerar os pontos de corte da amostra americana de 

Fried54, também foi realizada para verificação. Foi identificado os 20% mais lentos, 

mais fracos manualmente e menos ativos dentro da própria amostra, a fim de realizar 

uma análise comparativa e verificar possíveis diferenças entre a amostra deste estudo 

com a americana de Fried.  

        A aplicação da EFS foi conduzida exatamente como recomendada. Primeiramente 

aplicou-se o TDR já com o círculo desenhado e o sujeito foi orientado a imaginar que o 

mesmo era um relógio, desenhando os números e ponteiros nas posições corretas e 

indicando o horário “onze e dez”. Um ponto foi dado no caso dos ponteiros 

apresentarem o mesmo cumprimento e/ou pequenos erros de espaçamento, algum 

número posicionado no meio do círculo ou mais ou menos de três números em qualquer 

um dos quadrantes; na ocorrência de outro erro mais grave, que não um dos 

mencionados, o sujeito pontuava dois pontos. Posteriormente foram perguntadas as 

questões de estado geral de saúde, de independência funcional, de suporte social, de uso 

de medicamentos, de nutrição, de humor e de continência. Enfim, foi aplicado e 

cronometrado o TUG, em que o indivíduo foi orientado a sentar-se encostado e com os 

braços apoiados nos braços da cadeira, de altura padrão de 46 centímetros. Se utilizasse 

auxílio para locomoção deveria mantê-lo. O idoso foi instruído a, ao ouvir a palavra 

“vá”, levantar-se e andar seguro e confortavelmente em uma linha sinalizada no solo de 

3 metros, virar-se no marcador de solo utilizado, um cone, retornar o percurso e sentar-

se novamente na cadeira. O desempenho foi avaliado medindo-se em segundos, e a 

cronometragem foi iniciada logo após a palavra “vá” e paralisada quando o sujeito se 

sentou. Foi dado um ponto para os participantes que levaram até 10 segundos, dois 

pontos para os que levaram de 11 a 20 segundos e três pontos aos que levaram acima de 

20 segundos, aos que necessitaram de andador, bengala ou auxílio de outra pessoa e aos 

que se mostraram relutantes ou incapazes de completar o teste. Eram robustos os que 

pontuaram até 4 pontos, aparentemente vulneráveis os que pontuaram entre 5-6 pontos, 
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foram considerados com fragilidade leve os que pontuaram entre 7-8 pontos, com 

fragilidade moderada entre 9-10 pontos e com fragilidade severa com ≥ 11 pontos. 

         

 

4.8. Avaliação neuropsicológica e funcional 

 

        Foram aplicados testes de avaliação cognitiva como o MEEM137,138, o TDR139,140 e 

o teste de FV semântico (categoria animais)141 durante a consulta médica de rotina. A 

avaliação neuropsicológica foi realizada por neuropsicólogas e envolveu os seguintes 

instrumentos: teste de Trilha, Stroop, Figura Complexa de Rey, teste de FV Fonêmica - 

FAS, Teste Comportamental de Memória de Rivermead, Escala de Inteligência de 

Wechsler para Adultos (WAIS-R e WAIS-III), Vocabulário, Dígitos de Ordem Direta e 

Inversa, Teste Cognitivo Breve (SKT) e Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de 

Rey (AVLT). A avaliação funcional da amostra estudada foi realizada por terapeutas 

ocupacionais que utilizaram os instrumentos Avaliação Direta do Estado Funcional 

(DAFS) e Executive Consortium on Alzheimer’s Disease de 25 itens (Exit-25). 

 

 

4.9. Análise estatística 

 

        O software R foi utilizado para a análise estatística da amostra. Foram obtidas 

tabelas de frequência das variáveis nominais (sexo, nível de escolaridade em categoria) 

e estatísticas descritivas das variáveis contínuas, com medidas de posição e dispersão 

(idade, nível sócio-econômico, anos de escolaridade, pontuação das escalas). Foi 

utilizado o teste de Shapiro-Wilk para determinar quais variáveis seguiriam ou não a 

premissa de normalidade. Para subanálises de interesse, a comparação entre as médias 

representativas, feita dois a dois, foi realizada por meio do teste T de Student, que é um 

teste paramétrico que exige a suposição de normalidade dos dados. O teste Mann-

Whitney, que é não paramétrico, foi utilizado como alternativa ao teste T de Student 

para duas amostras independentes, quando os pressupostos para o uso do teste T não 

foram verificados. Para analisar as proporções de cada uma das realizações ou classes 

das variáveis qualitativas em estudo se utilizou o teste Qui-Quadrado e o teste 

McNemar, que são testes não paramétricos para proporções. Foi feita a correção de 
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Monte Carlo no teste Qui-Quadrado e no McNemar para se obter resultados mais 

confiáveis. A concordância entre os itens foi avaliada utilizando-se a medida de 

correlação policórica. Box Plots foram utilizados para avaliar a distribuição dos z-

escores de funções cognitivas. A interação entre os grupos através da classificação de 

fragilidade e o estrato cognitivo (controles ou CCL) foi analisada pelo teste de 

permutação. O efeito do estado de fragilidade e cognição sobre os instrumentos que 

foram medidos foi avaliada calculando os valores de p através de testes de permutação 

com base em estatísticas de análise de variância (ANOVA), porque os resíduos não 

apresentaram normalidade. A regressão logística foi feita para analisar os fatores 

dependentes para o estado de fragilidade para os critérios do CHS e da EFS. 

 

 

4.10. Aspectos éticos 

 

        O presente projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - CAPPesq (Anexo 4) 

e os procedimentos foram aprovados pelas instâncias competentes. Os participantes da 

pesquisa e seus responsáveis (aqueles que necessitaram de acompanhamento nas 

consultas) receberam por escrito as informações detalhadas sobre a natureza, métodos e 

objetivos do estudo, incluindo-se todos os procedimentos clínicos e laboratoriais. Após 

esclarecimento das dúvidas, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Para os idosos com comprometimento cognitivo, o 

consentimento foi obtido junto aos seus responsáveis legais. As informações são 

confidenciais e as identidades dos sujeitos serão protegidas nas publicações que 

decorrerem do presente estudo. Será garantido o acesso às informações individuais e os 

sujeitos foram assegurados sobre a possibilidade de interromper a participação em 

qualquer momento, se assim o desejassem, sem que isto causasse ônus ou prejuízo ao 

seu tratamento. O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde). 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Caracterização da amostra 

 

        Participaram do estudo 66 idosos acompanhados no Ambulatório de Psicogeriatria 

do LIM-27. Destes, 26 eram do grupo controle e 40 do grupo com CCL. Os dados de 

caracterização da amostra podem ser observados na Tabela 1. O grupo controle foi 

composto por sete homens (26,92%) e 19 mulheres (73,07%), enquanto o CCL por seis 

homens (15%) e 34 mulheres (85%). A análise do teste qui-quadrado (p = 0,336) indica 

que a proporção de sexos não diferiu entre os grupos. Os participantes de ambos os 

grupos não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quanto à idade, sexo, 

peso, altura, IMC e desempenho cognitivo, avaliado pelo instrumento e TDR. No caso 

do MEEM houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,008). A 

escolaridade (p = 0,053) e o teste de FV (p = 0,052) apresentaram p-valor não 

significativo marginal, que, possivelmente, com o aumento da amostra, apresentariam 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

Tabela 1. Características da amostra dos grupos CCL e controle 

            CCL            Controle p*  

 Média DP Média DP 

Idade 77,03 5,6 75,35 4,56 0,187a  

Sexo feminino (%) 

Escolaridade 

Peso 

85 

9,72 

64,21 

- 

5,28 

11,43 

73,07 

11,96 

68,56 

- 

4,71 

13,35 

0,336c 

0,053b                       

0,178a              

                               

     

Altura 1,6 0,1 1,6 0,07 0,976a  

IMC 25,19 4,47 27 4,92 0,135a  

MEEM 27,5 2,74 29,08 1,41 0,008b  

TDR 4,05 1,01 4,54 0,86 0,090c                                 

FV 14,45 5,06 17,58 6,87 0,052a  

NOTA: CCL=comprometimento cognitivo leve, DP=desvio-padrão, IMC=índice de massa corporal, MEEM=Mini-Exame do Estado Mental, TDR=Teste do 

Relógio, FV=Fluência Verbal, *aTeste T, bMann-Whitney, cqui-quadrado. 
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5.2. Prevalência da SF entre os grupos CCL e controles  

 

        A SF foi avaliada por meio dos critérios do CHS e da escala EFS. Para que as duas 

escalas fornecessem a mesma forma de classificação de fragilidade na amostra a fim de 

comparação estatística, quem foi considerado vulnerável na EFS foi agrupado como 

pré-frágil e quem era identificado como fragilidade leve, moderada ou grave na EFS foi 

categorizado simplesmente como frágil. Foi optado por seguir a classificação do CHS, 

pois a mesma segue o modelo fenotípico que está presente na grande maioria dos 

estudos nesta área.  

        Segundo os critérios do CHS nenhum participante foi classificado como robusto no 

grupo CCL e não houve diferença significativa entre pré-frágeis e frágeis (Tabela 2; p = 

0,255), de tal forma que ambos grupos, CCL e controles, eram predominantemente pré-

frágeis.  

 

Tabela 2. Prevalência da SF (CCL versus Controle) segundo critérios do CHS 

 
Robusto Pré-Frágil Frágil Total 

 

p* 

CCL 0% 70% 30% 40  

Controle 7,69% 65,38% 26,93% 26  

Total 2 45 19 66 
 

0,255 

NOTA: CCL= comprometimento cognitivo leve; CHS=Cardiovascular Health Study; *teste qui-quadrado. 

 

Devido às diferenças nas classificações entre o CHS e a EFS, foi realizada uma 

categorização para a EFS, observada no quadro 2. De modo que os sujeitos que eram 

considerados robustos segundo a EFS se mantiveram sendo considerados robustos pelo 

CHS, enquanto que quem foi classificado como vulnerável na EFS foi agrupado como 

pré-frágil no CHS e, por fim, quem era identificado como com fragilidade leve, 

moderada e grave de acordo com a EFS foi categorizado como frágil consoante o CHS. 
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Classificação 

 

 

EFS Robusto Vulnerável Frag. Leve 
Frag. 

Moderada 

Frag. 

Grave 

 
CHS Robusto Pré-Frágil Frágil 

 

Quadro 2. Categorização do teste EFS 

 

Foi utilizado o teste qui-quadrado com correção de Monte Carlo para verificar se 

as amostras de CCL e controle eram estatisticamente iguais em relação a escala EFS. Os 

resultados demonstraram que os grupos foram significativamente diferentes para esta 

classificação (p = 0,047, Tabela 3). 

 

Tabela 3. Prevalência da SF (CCL versus Controle) pela escala EFS 

 
Robusto Pré-Frágil Frágil Total 

 

p* 

CCL 30% 62,5% 7,5% 40 
 

Controle 61,54% 34,61% 3,85% 26 
 

Total 28 26 12 66 0,047 

NOTA: SF=Síndrome da Fragilidade; EFS=Edmonton Frailty Scale; CCL= comprometimento cognitivo leve; *teste qui-quadrado p=0,035. 

 

Foi observado diferença significativa entre os grupos segundo a escala EFS, à 

proporção que o grupo com CCL foi predominantemente pré-frágil, enquanto que o 

grupo controle foi classificado majoritariamente como robusto.  

Mediante ao objetivo principal, a prevalência da SF em ambas amostras, 

segundos os métodos CHS e EFS, a percepção de participantes frágeis foi diferente 

entre os critérios. Nessa conformidade, 30% dos CCL foram considerados segundo o 

CHS frágeis, em contrapartida, 7,5% desta população foi considerada frágil pela escala 

EFS. 
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5.3. Comparação entre o CHS e a EFS na identificação da SF na amostra 

 

        Por meio do teste McNemar, observou-se a diferença de classificação e 

consequentemente de critérios de avaliação do CHS para com a EFS para a amostra do 

estudo (Tabela 4; p = 0,026). Nota-se que 28 indivíduos foram considerados robustos 

pela EFS, enquanto apenas 2 foram classificados como robusto pelo CHS. Dentre os 

pré-frágeis, 26 sujeitos foram identificados pela EFS, enquanto 45 pelo CHS. A 

fragilidade foi identificada em 12 indivíduos pela EFS e em 19 pelo CHS. 

 

Tabela 4. Comparação entre CHS versus EFS na identificação da SF na amostra total 

      CHS 

EFS     
Robusto  Pré-Frágil Frágil Total 

 
 

p* 

Robusto   1 22 5    28  

Pré-Frágil              1       19          6   26 
 

Frágil  0 4 8 12  

Total  2 45 19 66 0,026 

NOTA: CHS=Cardiovascular Health Study; EFS=Edmonton Frailty Scale; SF=Síndrome da Fragilidade; *teste de McNemar com correção de Monte Carlo. 

 

        O CHS e a EFS avaliam a SF por meio de critérios diferentes, sendo realizada a 

comparação de cada critério individualmente de ambos métodos entre os grupos CCL e 

controle nas Tabelas 5 e 6. As variáveis fadiga do CHS (p = 0,036) e independência 

funcional (p = 0,042) e humor (p = 0,019) da EFS foram significativamente associados 

com CCL. Além disso, os domínios de cognição (p = 0,061) e nutrição (p = 0,055) 

apresentaram p-valor não significativo marginal, que possivelmente com o aumento da 

amostra apresentariam valores estatisticamente significativos. 
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Tabela 5. Comparação dos critérios do CHS entre os grupos (CCL versus controle) 

Item Controle CCL p* 

Perda de peso 0,31 0,42 0,345𝑎 

Força de preensão palmar 0,92 0,88 0,547𝑎 

Velocidade de marcha 0,04 0,18 0,102𝑎 

Atividade física 0,15 0,40 0,564𝑎 

Fadiga 0,46 0,25 𝟎, 𝟎𝟑𝟔𝑏 

NOTA: CHS=Cardiovascular Health Study; CCL=Comprometimento Cognitivo Leve; *aqui-quadrado, bMann-Whitney. 

 

Tabela 6. Comparação dos critérios da EFS entre os grupos (CCL versus controle) 

Item Controle CCL p* 

Cognição 0,28 0,04 0,061𝑏 

Estado geral de saúde 1 0,15 0,15 0,975𝑏 

Estado geral de saúde 2 0,35 0,45 0.487b 

Independência funcional 0,19 0,52 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝒃 

Suporte social 0,46 0,48 0,879𝑏 

Medicamentos 1 0,50 0,62 0,323𝑎 

Medicamentos 2 0,42 0,62 0,112𝑎 

Nutrição 0,15 0,38 0,055𝑎 

Humor 0,23 0,52 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝒂 

Continência urinária 0,19 0,38 0,119𝑎 

Desempenho funcional 0,62 0,75 0,278𝑏 

NOTA: EFS=Edmonton Frailty Scale; CCL=Comprometimento Cognitivo Leve; *aQui-quadrado, bMann-Whitney; Estado geral de saúde 1=quantas vezes foi 

internado nos últimos 12 meses; Estado geral de saúde 2=de forma geral, como descreve a saúde entre as opções excelente, muito boa, boa, razoável e ruim; 

Medicamentos 1=se normalmente usa cinco ou mais remédios diferentes receitados; Medicamentos 2=se algumas vezes esquece de tomar os remédios. 

 .  

        Devido às diferenças existentes entre os dois métodos de avaliação no que se refere 

aos itens utilizados para avaliar a SF, foi realizada uma análise para verificar possíveis 

semelhanças entre eles. A legenda abaixo visa a representação de cada item comparado 

a seguir.  
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EFS:          CHS: 

EFS1: Cognição (TDR)        CHS1: Perda de peso 

EFS2: Estado geral de saúde 1     CHS2: Dinamômetro 

EFS3: Estado geral de saúde 2     CHS3: Marcha 

EFS4: Independência funcional      CHS4: Fadiga 

EFS5: Suporte social        CHS5: Minnesota 

EFS6: Medicamentos 1 

EFS7: Medicamentos 2 

EFS8: Nutrição 

EFS9: Humor 

EFS10: Continência 

EFS11: Desempenho funcional 

 

        A medida de correlação policórica investigou as possíveis correspondências entre 

os itens do CHS e da EFS (Tabela 7). A tabela indica uma medida de associação entre 

cada variável do CHS e da EFS.  

        Valores da coluna do domínio que são próximos a 1 indicam associação alta, 

valores próximos a -1 indicam associação negativa alta (i.e., quanto maior um escore, 

menor o outro). Valores próximos a zero indicam ausência de associação.   

        Ao comparar os domínios de avaliação do CHS com os da EFS observou-se 

correlação significativa entre o parâmetro peso do CHS com independência funcional (p 

= 0,034), nutrição (p = 0,002) e continência (p = 0,035) da EFS; entre o item marcha do 

CHS com independência funcional (p = 0,001), medicamento (p = 0,015) e desempenho 

funcional (p < 0,001) da EFS; e entre o domínio fadiga do CHS com estado geral de 

saúde 2 (p = 0,032), medicamento 2 (p = 0,038) e desempenho funcional (p = 0,016) da 

EFS. Além disso, a variável marcha do CHS e cognição da EFS apresentou correlação 

com p-valor não significativo marginal (p = 0,052). O mesmo ocorreu entre força de 

preensão palmar, mensurada pelo dinamômetro, e desempenho funcional (p = 0,059). 

Acredita-se que com o aumento da amostra, estes valores seriam estatisticamente 

significativos. 
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Tabela 7. Comparação dos itens do CHS e da EFS 

 CHS1 p1* CHS2 p2* CHS3 p3* CHS4 p4* CHS5 p5* 

EFS1 -0,288 0,107 0,215 0,119 0,852 0,052 0,559 0,198 0,209 0,152 

EFS2 -0,875 0,596 0,014 0,994 0,165 0,463 0,204 0,349 0,117 0,562 

EFS3 -0,323 0,065 0,295 0,087 0,393 0,182 0,473 0,032 0,234 0,238 

EFS4 -0,437 0,034 -0,032 0,831 0,824 0,001 -0,073 0,854 0,217 0,496 

EFS5 0,079 0,456 0,038 0,526 -0,209 0,360 0,332 0,353 0,110 0,306 

EFS6 -0,032 0,794 0,005 0,930 0,060 0,737 -0,092 0,781 0,042 0,763 

  EFS7 0,029 0,885 0,302 0,190 0,398 0,015 0,220 0,038 0,095 0,536 

  EFS8 1 0,002 0,003 0,978 -0,382 0,259 -0,020 0,615 -0,072 0,743 

  EFS9 -0,261 0,108 -0,191 0,256 -0,042 0,753 0,223 0,316 0,249 0,174 

EFS10 -0,310 0,035 0,202 0,429 0,421 0,073 0,437 0,097 -0,006 0,991 

EFS11 -0,185 0,304 0,457 0,059 0,638 <0,001 0,298 0,016 0,255 0,323 

NOTA: CHS=Cardiovascular Health Study; EFS=Edmonton Frailty Scale; *bootstrap derivado de correlação policórica. 

 

        Diante das diferenças entre o CHS e a EFS, tomando por base o CHS como 

padrão-ouro, foi calculada a proporção de vezes em que ambos os métodos 

concordaram, a fim de averiguar se a EFS é melhor para avaliar os pacientes com CCL 

quando comparado a pacientes controles uma vez que ele examina variáveis cognitivas 

e funcionais (Tabela 8). O intervalo de confiança tem como referência o valor de 95% 

quando comparou os dois grupos. O acordo clínico para a classificação da fragilidade 

entre EFS e CHS foi observado em 52,5% dos indivíduos com CCL amnéstico em 

comparação com 26,9% dos controles (p = 0,029). 

 

Tabela 8. Proporção de combinação entre os métodos CHS e EFS 

Diagnóstico Concordância Concordância 

Inferior 

Concordância 

Superior 

p* 

CCL 52,5% 36,7% 68,3% 0,029 

Controle 26,9% 9,5% 44,3%  

NOTA: CCL=comprometimento cognitivo leve; *p=0,029; *Teste para comparação de duas proporções 
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        Para realizar o cálculo de proporção, foi considerado o número de vezes em que a 

classificação dos testes foi congruente entre os participantes, como podemos observar 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Número de sujeitos de acordo com cada classificação do CHS e da EFS 

EFS (controle) / 

CHS (controle) 

Robusto Pré-Frágil Frágil 

Robusto 1 12 3 

Pré-frágil 1 4 2 

Frágil 0 1 2 

EFS (CCL) /  

CHS (CCL) 

Robusto Pré-Frágil Frágil 

Robusto 0 10 2 

Pré-frágil 0 15 4 

Frágil 0 3 6 

NOTA: EFS=Edmonton Frail Scale; CHS=Cardiovascular Health Study; CCL=comprometimento cognitivo leve. 

 

        O teste simples de proporção mostrou que há indícios de diferença estatisticamente 

significante (p=0,029), ilustrando diferenças entre os testes, de modo que a EFS parece 

ser melhor para identificar a SF em idosos com CCL.  

 

 

5.4. Análise da avaliação neuropsicológica dos pacientes com CCL e controles 

 

        A avaliação neuropsicológica avaliou atenção, memória, função executiva e 

habilidade visuoespacial e contou com os seguintes instrumentos descritos na 

Metodologia: teste de Trilha (A e B), Stroop (I, II e III), Figura Complexa de Rey (cópia 

e recordação), Teste de Fluência Verbal (FAS), Escala de Inteligência de Wechsler para 
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Adultos (WAIS-R e WAIS-III), Teste Breve de Performance Cognitiva (SKT), Teste de 

Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (AVLT) (recordação e reconhecimento), 

Dígitos na Ordem Direta (DOD), Dígitos na Ordem Inversa (DOI) e Teste 

Comportamental de Memória de Rivermead (triagem, perfil e total). Exceto o último, 

para todos os demais foram calculados z-escores afim de se atingir uma média 

comparativa de desempenho dentro da função cognitiva avaliada. A partir da obtenção 

dos z-escores dos participantes de cada grupo (CCL e controle) foi criado um Box Plot, 

para cada um dos métodos, CHS e EFS, classificando-os em robustos, pré-frágeis e 

frágeis (Figura 2).  

        Na Figura 2 observa-se que os participantes do grupo CCL de ambos métodos 

apresentaram-se com escores de rendimento em funções cognitivas mais dispersos e 

com tendência de pontuação mais abaixo da mediana tanto no subgrupo de frágeis como 

pré-frágeis. 

 

Figura 2. Box Plot da avaliação neuropsicológica entre os grupos e os níveis de fragilidade. 
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NOTA. A parte inferior da caixa é o primeiro quartil (25% das amostras assumem um valor menor que ele). A parte central é a mediana (50% das amostras 

assumem um valor menor que ela). A parte superior da caixa é o terceiro quartil (75% das amostras assumem um valor menor que ele). Cada paciente é 

representado por 1 ponto. Os pontos fora da caixa são outliers (dados discrepantes). A linha da caixa indica o valor de mediana dos dados, de modo que, quando 

ela não é equidistante dos extremos é porque os dados são assimétricos.   

 

        Posteriormente, com base em uma análise por ANOVA, foi calculado o valor p via 

teste de permutação, observados na Tabela 10, para detectar-se diferença significativa 

entre as testagens das funções cognitivas. Os valores p do instrumento Rivermead, do 

Trilha A, do Stroop (I, II e III) e da Figura Complexa de Rey (cópia) apresentaram-se 

significativamente diferentes entre os grupos CCL e controles, Entretanto, não houve 

diferença entre os participantes quanto ao perfil de fragilidade, calculados segundo o 

método do CHS, padrão-ouro, nem quando se calculou a interação entre perfil cognitivo 

e de fragilidade 
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Tabela 10. Cálculo do valor p da avaliação neuropsicológica 

Instrumentos  CCL/GC Robusto/Frágil+Pré-frágil Interação 

Rivermead screening 0.004 0.791 0.751 

Rivermead perfil 0.001 0.911 0.843 

Rivermead total 0.001 0.989 0.56 

AVLT recordação 0.181 0.804 0.976 

AVLT reconhecimento 0.597 0.958 0.808 

Trilha A 0.007 0.873 0.584 

Trilha B 0.238 0.753 0.771 

Stroop I 0.005 0.608 0.534 

Stroop II 0.003 0.267 0.305 

Stroop III 0.024 0.168 0.426 

DOD 0.997 0.949 0.58 

DOI 0.065 0.764 0.522 

FAS 0.237 0.85 0.071 

Rey cópia 0.007 0.376 0.432 

Rey recordação 0.024 0.158 0.369 

NOTA: CCL=Comprometimento Cognitivo Leve; GC=Grupo Controle; AVLT= Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal; DOD=Dígito Direto; DOI=Dígito 

Inverso; FAZ=Fluência Verbal; *Teste de permutação. 

 

        Foi feita uma regressão logística para avaliar uma possível relação entre variáveis 

clínicas e cognitivas e o CHS e a EFS (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Regressão logística de variáveis clínicas e cognitivas do CHS e da EFS 

 

CHS 

 
Valor OR  Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 
p* 

Escolaridade 0.026 1.027 0.845 1.245 0.786 

Estado cognitivo -0.445 0.641 0.132 2.987 0.568 

Gênero masculino -0.156 0.856 0.128 7.477 0.875 

Atenção -0.352 0.703 0.335 1.250 0.281 

Memória -0.461 0.631 0.374 1.005 0.063 

Função executiva 0.662 1.938 0.735 6.337 0.209 

Função visuoespacial 0.878 2.405 1.091 6.192 0.042  
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EFS 

 
Valor OR  Limite  

Inferior 

  Limite 

Superior 
p* 

Escolaridade -0.083 0.921 0.794 1.060 0.255 

Estado cognitivo 1.095 2.990 0.897 10.616 0.080 

Gênero masculino -0.109 0.897 0.190 4.355 0.890 

Atenção -0.092 0.912 0.590 1.388 0.668 

Memória 0.179 1.196 0.845 1.725 0.319 

Função executiva 0.065 1.067 0.515 2.191 0.858 

Função visuoespacial 0.522 1.686 0.903 3.290 0.109 
 

NOTA. A coluna OR é a razão de chances (odds ratio), de modo que valores maiores que 1 indicam relação positiva e quanto maior o z-score, maior a chance do 

indivíduo ser robusto, em contrapartida, os valores menores que 1 indicam relação negativa. 

 

        Atenção foi composto por Trilhas A e DOD, dos quais o resultado foi dividido por 

2. A variável memória foi composta pela soma de Rivermead (perfil), AVLT 

(recordação) e Rey (recordação), cujo resultado foi dividido por 3. Do mesmo modo, 

função executiva foi formado por Trilhas B, com DOI, Stroop 3 e FAS, dos quais o 

resultado foi dividido por 4. Por fim, o domínio visuoespacial foi constituído por Rey 

(cópia) e TDR, cujo resultado foi dividido por 2. 

        A regressão logística pela escala da EFS não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas ao comparar as variáveis clínicas e cognitivas.  

        Entretanto, pelo método do CHS, a função visuoespacial apresentou valores 

estatisticamente significativos, de tal modo que esta função esteve relacionada com 

maior risco para a fragilidade segundo este método. 

        Ainda segundo o CHS, memória apresentou o p-valor não significativo marginal, 

que, possivelmente, com o aumento da amostra, poderia apresentar valores 

significativos estatisticamente. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

        Este estudo avaliou a prevalência da SF em uma coorte de idosos com CCL e 

controles cognitivos saudáveis. Tentou-se identificar a SF através de escalas validadas, 

trabalhando sobre a hipótese de que os portadores de CCL apresentariam maior 

vulnerabilidade, ou seja, maior probabilidade de SF. Um dos critérios utilizados neste 

estudo, o CHS, constitui o método mais utilizado na literatura e representa o modelo 

fenotípico de fragilidade descrito por Fried e colaboradores. Este modelo foi estruturado 

sobre uma coorte de idosos sem comprometimento cognitivo e leva em consideração 

variáveis físicas. Conjuntamente, utilizamos a escala EFS, menos utilizada que o CHS, 

mas que pontua variáveis cognitivas e funcionais na avaliação da SF, muito 

interessante, ao nosso ver, para avaliar idosos com CCL e possível fragilidade por 

razões óbvias. O uso da escala EFS dentro desta hipótese é original.  

        Segundo o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a explorar diferentes 

critérios de fragilidade clinicamente validados no CCL amnéstico devido a DA, de 

acordo com evidências biológicas. A investigação da fragilidade entre os pacientes MCI 

é clinicamente importante. Anteriormente, estudos transversais e longitudinais 

observaram uma relação entre SF e o maior risco de CCL e DA. Buchman et al. 

(2007)97 relataram um aumento da incidência de DA entre os pacientes com piora nos 

escores de fragilidade em um estudo de acompanhamento de três anos e observaram que 

a fragilidade e a cognição declinaram em proporções semelhantes após 6 anos. A 

incidência de demência e DA também aumentou com um maior índice de fragilidade 

em uma grande amostra longitudinal98. A SF também parece predizer um declínio 

cognitivo mais rápido12. 

        O cálculo dos pontos de corte do CHS ocorreu pelo índice de fragilidade utilizado 

pela Fried, decorrentes de uma amostra americana. Foi também realizada a análise 

comparativa da própria amostra, a partir da porcentagem dos 20% com menor 

velocidade de marcha, menos ativos e com menor força de preensão manual. Em ambos 

pontos de corte os resultados não tiveram diferenças estatisticamente significativas, o 
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que leva a entender que nossa amostra era semelhante a americana, utilizada por Fried e 

colaboradores54. Uma possível justificativa para isso é devida nossa população ser 

diferente da encontrada na comunidade, se destacando principalmente dentre outras 

características por apresentar alta escolaridade e nível sociocultural elevado.  

        A prevalência de SF variou entre os critérios utilizados. Nossos achados apontaram 

que nossos sujeitos com CCL apresentaram escores maiores para a SF quando 

comparados aos controles. Dentre o grupo com CCL o CHS classificou como frágil 

cerca de 30%, enquanto a EFS 7,5%. O acordo entre os dois critérios de fragilidade foi 

de 52% na amostra com CCL. Poucos estudos compararam a prevalência da fragilidade 

entre a EFS com outras escalas142-144. Somente dois publicaram dados comparativos 

com o CHS142,143. Nestes últimos estudos a prevalência não apresentou grande variação 

e houve presença de grande número de sujeitos com declínio cognitivo, mas somente 

avaliado através do MEEM. A comparação da prevalência de fragilidade através da EFS 

com diversas outras escalas e critérios apresentou grande variabilidade144. Quanto aos 

idosos pré-frágeis, 70% dos CCL e 65% dos controles foram classificados segundo o 

CHS. Na EFS, os pré-frágeis foram 62% dentro do grupo CCL e 34% nos controles. A 

diferença significativa entre CCL e controles somente foi observada através da EFS (p = 

0,047).  

        A diferença na classificação dos sujeitos nos estratos de fragilidade (i.e. frágil, pré-

frágil e robusto) na comparação direta entre CHS e EFS foi significativo (p = 0,026). 

Uma possível explicação de nossos achados poderia ser o fato de nossa amostra ter um 

comprometimento físico maior do que o observado em populações comunitárias e de 

serviços ambulatoriais ou hospitalares não especializados. Este fato poderia explicar o 

elevado número de frágeis segundo o fenótipo do CHS. Em termos populacionais a 

prevalência da SF é heterogênea segundo inúmeros estudos, variando entre 4 e 

51,9%145. Se levarmos em conta somente estudos nos quais o fenótipo de fragilidade foi 

eminentemente físico (i.e. somente a consideração de medidas físicas para classificação) 

a prevalência média é de 9,9%145. O estudo FIBRA, que possui boa amostra da 

população brasileira observou fragilidade em 9%76. Poucos estudos avaliaram 

fragilidade em idosos com CCL através critérios operacionais validados para o 

diagnóstico12,51,99,146. Dentre estes estudos pode ser observado prevalência de 36% de 

SF entre idosos com CCL146.  
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        Um grande estudo de amostra da comunidade mostrou uma prevalência estimada 

de CCL e SF concomitantemente de 2,7% usando o modelo fenotípico de SF96. 

Observamos uma maior prevalência em nossa amostra, provavelmente, devido à 

diferença do desenho do estudo e da população, uma vez que esta literatura contou com 

sujeitos da população e a nossa foi um estudo de coorte, além disso, seus participantes 

eram da comunidade e os nossos pertenciam a uma amostra dentro de um serviço 

especializado de memória). 

        O método utilizado para avaliar a presença de SF em pacientes com CCL pode ter 

impacto sobre o diagnóstico. Além disso, embora o fenótipo CHS tenha sido 

considerado o critério de referência para a detecção da fragilidade no presente estudo e 

seja utilizado em mais de 85% das pesquisas sobre fragilidade, não foi sensível 

identificar diferenças entre grupos com diferentes perfis cognitivos quanto à presença da 

fragilidade. É possível que este achado esteja relacionado ao fato de que a EFS inclui a 

avaliação da cognição. 

        A porcentagem da frequência das variáveis fadiga do CHS (p = 0,036) e 

independência funcional (p = 0,042) e humor (p = 0,019) da EFS foram 

significativamente diferentes quanto à estatística entre os grupos CCL e controle. Para 

analisar estes achados é necessário ter cautela, em razão de que fadiga na prática clínica 

é comumente relatada, principalmente entre idosos, na sua grande totalidade. Humor, 

por sua vez, deriva de duas variáveis fracas, tanto através da pergunta subjetiva da EFS 

quanto via CES-D do CHS. Em termos de fisiopatologia, depressão e fragilidade 

indubitavelmente têm interleucina 6 como fator fisiopatológico comum, que produzem 

fadiga e levam a depressão e a fragilidade. Por fim, maior independência funcional era 

um dado esperado aos frágeis, bem como aos CCL, que podem apresentar leve alteração 

para AIVD, como na manipulação de medicamentos e finanças. Somente dois estudos 

previamente avaliaram variáveis utilizados dentro do fenótipo de fragilidade como 

fadiga, perda ponderal, velocidade de marcha e força de preensão12,99. Nestes estudos, as 

menores velocidade de marcha e força de preensão palmar estiveram associadas ao CCL 

tanto transversal como longitudinalmente12. Não houve associação entre fadiga e CCL, 

conforme encontrado em nosso estudo. Nenhum estudo avaliou as variáveis da EFS ou 

de outro critério diagnóstico de SF. Os achados de pior rendimento nas variáveis humor 

e independência funcional da EFS são originais. No estudo de Boyle e colaboradores 
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não houve associação entre CCL e sintomas depressivos, mas sim com pior desempenho 

funcional12. É interessante frisar a associação entre funcionalidade e fragilidade. Na 

correlação policórica entre o CHS e a EFS realizada em nosso estudo a funcionalidade 

se associou a todas as variáveis do CHS, exceto a força de preensão palmar. 

Mecanismos fisiopatológicos comuns que envolvem fatores de risco vascular, 

inflamação, diminuição dos hormônios sexuais, produção de energia e estresse têm sido 

implicados em ambas fragilidade e demência97,123,147,148. 

        Vale relembrar que os anos de escolaridade de um indivíduo tem influência no seu 

desempenho cognitivo. A amostra deste estudo apresentava alta escolaridade, 

entretanto, destaca-se que os resultados encontrados neste estudo são atribuídos ao CCL 

e não a escolaridade, que veio a priori, uma vez que observa-se que o grupo CCL 

apresentava menor escolaridade (9,72 ± 5,28) e menor FV (14,45 ± 5,06) do que os 

controles (11,96 ± 4,71; 17,58 ± 6,87, respectivamente). Estas duas características 

apresentaram p-valor não significativo marginal, mas deve-se levar em consideração o 

aspecto clínico para observar o tamanho de efeito dos dois grupos. 

        Em nosso estudo observa-se que os participantes do grupo CCL apresentaram 

escores de rendimento em funções cognitivas mais dispersos e com tendência de 

pontuação mais abaixo da mediana tanto no subgrupo de frágeis como pré-frágeis em 

comparação aos controles e robustos (Figura 2). No entanto, não obtivemos resultados 

significativamente diferentes na avaliação das funções cognitivas através dos 

instrumentos utilizados (Tabela 10). Estudos prévios observaram diminuição cognitiva 

global e em diversas funções isoladamente12,99. No estudo de Boyle e colaboradores a 

função cognitiva global e a velocidade de processamento foram associados com a SF na 

análise inicial (baseline) e longitudinal; as memórias semântica, episódica e de trabalho, 

a função visuoespacial, a velocidade de processamento e a função cognitiva global se 

associaram com a SF no seguimento entre 1 a 12 anos12. No estudo de McGough e 

colaboradores (2013)99 o desempenho na velocidade de marcha se associou com função 

cognitiva global, atenção, função executiva e memórias lógica e de evocação. A 

atividade física se relacionou somente com a função executiva e de memória, enquanto 

que a força de preensão somente com a atenção99. Em nosso estudo, executando uma 

regressão logística para verificar a associação entre variáveis clínicas e cognitivas com 

os critérios do CHS e da EFS, somente a função visuoespacial esteve associada com o 
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CHS (Tabela 11). A disfunção visuoespacial aumentou em 2,4 vezes o risco para 

fragilidade. Esta função foi associada com fragilidade em um único estudo 

previamente12. A explicação para este achado não é óbvia e baseado nos poucos estudos 

prévios relatados aqui, podemos inferir que possivelmente houve um viés amostral. 

Caso nossa amostra fosse maior provavelmente nossos achados envolveriam outras 

funções cognitivas além da visuoespacial.  

        Apenas um estudo avaliou pacientes com CCL seguindo o protocolo recomendado 

no índice de fragilidade de Fried. O estudo realizado por McGough et al.99 avaliou 

idosos com CCL amnéstico com quase 60% apresentando velocidade de marcha 

diminuída, baixa atividade física e menor força de preensão manual. Todas as medidas 

cognitivas estavam associadas à velocidade de marcha, enquanto que funções 

executivas estavam relacionadas ao nível de atividade e força de preensão palmar, e 

memória ao nível de atividade. 

        Embora a fragilidade física possa representar um fator de risco real para o prejuízo 

cognitivo, a base biológica da associação permanece desconhecida. Pode ser que a SF, o 

CCL e a DA compartilhem de uma patogênese subjacente, ou seja, neste caso os vários 

fatores que estão relacionados com a SF também estariam associados com o déficit 

cognitivo, incluindo marcadores de inflamação, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca 

congestiva e o infarto12. Um estudo recente do tecido do cérebro mostrou que a DA, a 

perda neuronal nigral e os macroinfartos mostraram uma associação com a taxa da 

mudança na fragilidade e na cognição126. Nossa hipótese é que a coincidência das duas 

patologias simultaneamente pode acelerar a trajetória do comprometimento cognitivo. A 

SF parece ser mais um co-fator para a piora cognitiva, visto que sua evolução entre 

idosos com CCL e DA pode permanecer estável ao longo do tempo146.  

        Uma importante limitação do estudo foi a natureza de corte transversal. A validade 

dos resultados e hipóteses precisam ser avaliados em um contexto longitudinal. O 

estudo teve como limitação principal um número reduzido de pacientes e a utilização de 

uma coorte de pacientes dentro de um serviço especializado na área dentro de um 

hospital terciário de referência, fato que limita a possibilidade de generalização dos 

achados para outras amostras. Talvez, podemos inferir que nossos pacientes com CCL 

possuam uma intensidade de declínio cognitivo mais substancial e que nossos controles 
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sejam mais complexos em termos de comorbidades ou preocupados com seu estado de 

saúde por estarem inseridos neste serviço ambulatorial. No entanto, nossa amostra de 

CCL passou por uma detalhada avaliação multiprofissional, exames de neuroimagem 

estruturados em ressonância nuclear magnética e punção liquórica juntamente com 

identificação de biomarcadores de lesão, fato inédito em termos de publicações prévias 

dentro deste tema. Tal caracterização é dificilmente, senão impossível, de ser 

encontrada na maioria dos estudos populacionais publicados até o momento e que 

envolveram casuísticas com populações de CCL12,96-99. 

        Futuras pesquisas devem avaliar o papel da SF ou, ao menos, de seus componentes 

mais preditivos para desfechos cognitivos (i.e. velocidade de marcha e força de 

preensão manual) na evolução de pacientes com diagnóstico de CCL através de 

protocolo detalhado e investigação etiológica como realizado neste estudo, envolvendo 

amostras maiores e com populações diferentes culturalmente, num contexto de estudo 

multicêntrico. Vale ressaltar que o tratamento da SF poderia influenciar a história 

natural do declínio cognitivo.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

        A identificação das características de fragilidade nos pacientes com CCL depende 

do protocolo utilizado para avaliação, variando a prevalência da SF, de tal modo que 

torna-se imprescindível estudar o caso do sujeito individualmente para optar pelo 

método diagnóstico mais adequado, uma vez que este pode impactar significativamente 

o resultado. Portanto, os profissionais de saúde devem atentar-se às características da 

população e ao objetivo proposto para realizar a escolha do modelo de avaliação mais 

adequado.  

        A prevalência de fragilidade no CCL amnéstico parece depender do protocolo 

utilizado para avaliação. A amostra desta pesquisa variou substancialmente segundo os 

critérios, de tal modo que houve maior prevalência de SF entre os CCL amnésticos pelo 

CHS, 30%, do que pela EFS, 7,5%.  

        O uso da escala EFS é original dentro desta hipótese e apresentou achados 

interessantes. Incentiva-se que se difunda o uso do instrumento para esta população, 

bem como o estudo e a validação de outros critérios diagnósticos dentro de populações 

com CCL.  

        Acreditava-se na hipótese de que os indivíduos com CCL apresentariam maiores 

escores de fragilidade quando comparados aos controles e os achados da pesquisa 

mostraram que a amostra com CCL era predominantemente pré-frágil por ambos 

métodos, CHS e EFS. Além disso, a amostra do estudo apresentou-se semelhante a 

americana, de Fried e colaboradores54. 

        A cognição dos pacientes desta pesquisa parece ter relação com parâmetros físicos 

e funcionais. Observou-se maior dispersão abaixo da mediana de funções cognitivas 

entre participantes com CCL e critérios de SF. Entretanto, no que se refere aos valores 

estatisticamente significativos, a avaliação neuropsicológica adotada não foi sensível 

para comparar as funções cognitivas entre os estratos de fragilidade (robustos versus 

frágeis e pré-frágeis) pelos métodos estatísticos utilizados, Box Plot e teste de 

permutação com base em análise por ANOVA. 
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        Fadiga, alteração de humor e funcionalidade apresentaram valores estatisticamente 

significativos entre os grupos CCL e controle. E finalmente, o declínio da função 

visuoespacial foi associado a critérios do CHS e aumentou o risco de desenvolvimento 

de SF. 

        Seria importante contar com novas pesquisas realizadas com maiores amostras e 

seguimento longitudinal para avaliação causal e evolutiva de ambos declínio cognitivo e 

SF.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Cardiovascular Health Study (CHS): 

 

1. Perdeu peso no último ano?  

( ) Sim   ( )Não   Quanto? __________  
 
2. Força de preensão palmar:  

a) 1ª medida de força de preensão: ____________Kgf  

b) 2ª medida de força de preensão: ____________Kgf  

c) 3ª medida de força de preensão: ____________Kgf  

MÉDIA: a+ b + c / 3 = _____________________ Kgf  

 
3. Velocidade de marcha:  
 

a) 1ª medida de velocidade da marcha: __________centésimos de segundo 

b) 2ª medida de velocidade da marcha: __________ centésimos de segundo  

c) 3ª medida de velocidade da marcha: __________ centésimos de segundo  

MÉDIA: _________. _________ centésimos de segundos.  

 
4. Itens 7 e 20 da CES-D (Radloff,1977; Batistoni, Neri e Cupertino, 2006)  

 

 

 

 

 

 
 
 

5. Questionário Minnesota de atividades físicas, esporte e lazer  

Gasto calórico (kcal/sem) = MET x peso corporal (Kg) x tempo (min) x 0,0175  

Gasto calórico (Kcal): _____________ 

 

Classificação:  

Não apresenta fragilidade  0 

Pré-frágil    1-2 

Frágil    3-5 
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QUESTIONÁRIO MINNESOTA DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTES E LAZER 
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ANEXO 2 

 

Edmonton Frail Scale (EFS):  

 

Instruções: Para cada item, por favor, marque apenas uma opção na coluna A, B 

ou C. Itens marcados na Coluna A valem zero. Conte 1 ponto para cada item 

marcado na Coluna B. Conte dois pontos para cada item marcado na Coluna C. 

Se houver dúvidas em relação à cognição do paciente, peça para ele, 

inicialmente, completar o Teste do Desenho do Relógio. Caso o paciente não seja 

aprovado neste teste, solicite ao cuidador para responder ao restante das perguntas 

da ESCALA DE FRAGILIDADE.  

Método de Pontuação TDR da EFE  

O TDR da EFE foi pontuado da seguinte maneira:  

A. Aprovado. Todos os ponteiros e números estão presentes nas devidas posições. Não há 
adições ou duplicidades.  

B. Reprovado com erros mínimos. Todos os ponteiros e números estão presentes. Os 
ponteiros estão corretamente posicionados. No entanto, os ponteiros têm o mesmo 
comprimento eou pequenos erros de espaçamento. Um "erro de espaçamento" existe se após se 
sobrepor a transparência alvo e fazer a rotação para melhor pontuação, ocorre qualquer um 
dos itens abaixo:  

a. algum número está posicionado na porção interior do círculo.  

b. há mais ou menos de três números em qualquer quadrante do círculo  

C. Reprovado com erros significantes.  

c. Colocação dos ponteiros de hora e minuto fora de curso  

Uso inapropriado dos ponteiros do relógio, de forma que o paciente tenta usar um 

display digital ou circula os números ao invés de usar ponteiros.  

Os números estão amontoados em um extremo do relógio (ex. qualquer quadrante 

contém menos de dois números) ou os números estão em ordem contrária.  

Ocorrem outras distorções quanto à sequência ou mesmo uma possível distorção da 

integridade da face do relógio (disposição dos números e ponteiros).  

Uma reprova com erros significantes sugere déficit cognitivo 

 

N.1) Cognição  

TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO (TDR):                                                        

TDR__________ 

"Por favor, imagine que este círculo é um relógio. Eu gostaria que você colocasse os 

números nas posições corretas e que depois incluísse os ponteiros de forma a indicar "onze 

horas e dez minutos".  

(0) Aprovado         (1) Reprovado com erros         (2)  Reprovado com erros mínimos 

significantes  
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N.2) Estado Geral de Saúde  

a) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você foi internado?                                 

EGS1_________ 

(0) 0  (1) 1-2   (2) >2  

 

b) De modo geral, como você descreveria sua saúde?            EGS2_________ 

(0) Excelente  (1) Razoável   (2) Ruim  

(0) Muito Boa  

(0) Boa  

 

N.3) Independência Funcional  

Em quantas das seguintes atividades você precisa de ajuda?                             

IF__________  

(0) 0  (1) 2-4  (2) 5-8  

. Preparar Refeição (cozinhar)                                . Fazer Compras           . Cuidar do 
dinheiro  

.Transporte (locomoção de um lugar para outro)  . Usar o Telefone      .Tomar Remédios  

. Cuidar da casa (limpar  arrumar a casa)                      . Lavar a roupa  

 

N.4) Suporte Social  

Quando você precisa de ajuda, você pode contar com a ajuda de alguém que atenda às suas 

necessidades?                                                                                                              

SS___________ 

(0) Sempre       (1) Algumas Vezes   (2) Nunca  

 

N.5) Uso de Medicamentos  

Normalmente, você usa cinco ou mais remédios diferentes receitados (pelo médico)? 

 (0) Não       (1) Sim                                                                                 

UM1_________ 

   

Algumas vezes você esquece de tomar seus remédios?                                               

UM2_________ 

(0) Não      (1) Sim  

 

N.6) Nutrição  

Recentemente, você tem perdido peso, de forma que suas roupas estão mais folgadas?  

(0) Não                                        (1) Sim                                                                                       

N_________ 

 

N.7) Humor  

Você se sente triste ou deprimido (a) com frequência?                                        

H_________  

(0) Não                                    (1) Sim  
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N.8) Continência  

Você tem problema de perder o controle da urina sem querer (segurar a urina)?       

(0) Não  (1) Sim                         C_________ 
 
N.9) Desempenho Funcional                                                                                DF_________  

FAVOR OBSERVAR pontue este item do teste com > 20 segundos se:  

- O indivíduo se mostrar relutante ou incapaz de completar o teste  

- Para a realização do teste o paciente necessita andador (ou bengala) ou precisa do auxílio 

de outra pessoa  

 

TESTE "LEVANTE E ANDE" CRONOMETRADO:  
"Eu gostaria que você sentasse nesta cadeira com suas costas e braços apoiados. Quando eu 
disser "Vá", por favor fique em pé e ande normalmente até a marca no chão 

(aproximadamente 3m de distância), volte para a cadeira e sente novamente". (Se for 

omitir este item marque o item 3).  

(0) 0-10 seg  (1) 11-20 seg                                  (2) >20seg  

 

 

Classificação:  

Não apresenta fragilidade  0-4 

Aparentemente vulnerável  5-6 

Fragilidade leve   7-8 

Fragilidade moderada  9-10  

Fragilidade severa   ≥11 
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ANEXO 3 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
_________________________________________________________________ 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 
 

1. NOME: .......................................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO .......................................................................... Nº .................... APTO: ..................  
BAIRRO: ..................................................................... CIDADE ....................................................  
CEP:..................................... TELEFONE: DDD (.........) ................................................................  
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................  
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  

ENDEREÇO .......................................................................... Nº .................... APTO: ..................  
BAIRRO: .............................................................................. CIDADE: ...........................................................  

CEP:..................................... TELEFONE: DDD (.........) ................................................................ 
 
 ____________________________________________________________________________________  
 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: A identificação da síndrome da fragilidade no 

comprometimento cognitivo leve em idosos: caracterização clínico-laboratorial 

PESQUISADOR: Dr. Ivan Aprahamian  

CARGO/FUNÇÃO: Professor Colaborador e Assistente; Professor da Pós-graduação  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 113.243 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento e Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - Laboratório de Neurociências (LIM-27) 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO X                 RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □    RISCO MAIOR □ 

 3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 

 Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável___________  

                                                                                      Rubrica do pesquisador___________ 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): A síndrome da fragilidade é uma vulnerabilidade que leva ao 

declínio físico pode ter sérias consequências. Pesquisas recentes têm mostrado que a fragilidade está 

relacionada com baixo desempenho cognitivo. Paralelamente, idosos com comprometimento cognitivo 

apresentam maior probabilidade de desenvolverem fragilidade. Ambas as doenças associadas induzem a 

uma taxa mais rápida de declínio cognitivo. O tratamento da fragilidade, muito possivelmente, pode 

contribuir para o tratamento de ambos os problemas. Este projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar 

a frequência da síndrome da fragilidade e a presença de alterações laboratoriais entre idosos com e sem 

comprometimento cognitivo leve (CCL), descrever o perfil clínico e neuropsicológico dos mesmos e 

relacionar os critérios de fragilidade entre dois instrumentos: o CHS e Edmonton Frail Scale. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos que 

forem experimentais e não rotineiros: Se você decidir participar, duas vezes ao ano deverá participar de 

uma entrevista, de um exame clínico, de testes cognitivos e de uma avaliação neuropsicológica e 

funcional. Será feita uma coleta de 10 mL (equivalente a 4 colheres de sopa) de sangue por punção 

periférica da veia do antebraço (coleta de sangue com seringa). O sangue coletado será encaminhado 

para o laboratório. As coletas das amostras de sangue serão feitas em nosso laboratório, por profissionais 

altamente qualificados. Todo o material será codificado para que a sua identidade não seja revelada. O 

seu tratamento será conduzido de forma independente dos resultados dessas análises, sendo oferecidas, 

além do seguimento médico, avaliações neuropsicológicas sequenciais. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: coleta de sangue por punção periférica 

da veia do antebraço realizado pela enfermeira; exame clínico e testes cognitivos realizados pelo médico; 

avaliação neuropsicológica e funcional realizado pela neuropsicóloga. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3: Os desconfortos e 

riscos esperados do processo da coleta de sangue são mínimos. Você poderá apresentar dor, 

desconforto ou hematoma quando o sangue for retirado. A equipe de profissionais médicos do LIM-27 

tem grande experiência na condução do tratamento de CCL, e notificará a ocorrência de quaisquer 

eventos adversos importantes. 

5 – Benefícios para o participante: Não há benefício garantido para o participante; trata-se de um estudo 

observacional para identificar a síndrome da fragilidade em idosos com CCL. Você poderá usufruir do 

nosso seguimento clínico e das avaliações cuidadosas da memória e de outras funções cognitivas e 

funcionais. Além disso, a determinação de marcadores biológicos (sanguíneos) para CCL e fragilidade 

pode fornecer subsídios para o diagnóstico da doença. É importante ficar claro que o examinador (Natália 

Oiring de Castro Cezar) não tem acesso ao seu diagnóstico clínico. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode 

optar: É possível, mas não garantido, que os pacientes com CCL e com fragilidade possam beneficiar-se 

dos resultados deste estudo no futuro, bem como seus familiares. O nosso estudo visa a um maior 

esclarecimento dos mecanismos biológicos envolvidos em pacientes com CCL e síndrome da fragilidade. 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Ivan 

Aprahamian, que pode ser encontrado no endereço Instituto de Psiquiatria, HC/FMUSP, Telefone (11) 

2661-6432. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-

6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável___________  

                                                            Rubrica do pesquisador___________ 
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09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “A identificação da síndrome da fragilidade no comprometimento cognitivo 

leve em idosos: caracterização clínico-laboratorial” 

Eu discuti com o Dr. Ivan Aprahamian sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 
necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  
 
 
 
__________________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal  Data_______/_______/_______ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura da testemunha    Data_______/_______/_______ 

para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto)  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 
ou representante legal para a participação neste estudo. 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  Data_______/_______/_______ 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável___________  

                                                            Rubrica do pesquisador___________ 
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ANEXO 4 
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