
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: FRAGILIDADE EM IDOSOS: PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ENFERMAGEMTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA DA SILVA GODOY SANTANAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIELLA PIRES NUNESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): JESSICA PEREIRA MUNIZ OHARACOLABORADOR(ES): 



FRAGILIDADE EM IDOSOS: PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ENFERMAGEM 

 

1. RESUMO 

Objetivo: Identificar a produção científica produzida pela enfermagem sobre 

fragilidade em idosos. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizou-se o levantamento bibliográfico nas bases de dados Lilacs e Scielo entre os 

anos de 2010 e 2016. Resultados preliminares: Foram levantadas 30 publicações. 

Destas, após a leitura dos resumos, foram excluídas 18, por não apresentarem 

nenhuma aproximação com o tema pesquisado, chegando-se a um número final de 

6 estudos a serem analisados. Considerações finais: Ainda é insipida a produção 

de artigos sobre a fragilidade na área da enfermagem geriátrica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A fragilidade é uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição de reserva 

energética e resistência reduzida aos estressores. Tal condição seria resultante do 

declínio cumulativo dos sistemas fisiológicos, conduzindo a uma maior 

vulnerabilidade na presença de condições adversas em razão da dificuldade de 

manutenção da homeostase em situações de exposição às perturbações, tais como 

alterações de temperaturas ambientais e variações na condição de saúde (FRIED et 

al., 2001). 

A fragilidade é uma síndrome preditora de eventos considerados adversos 

como diminuição da capacidade funcional, quedas, hospitalização, 

institucionalização e morte precoce. Tais eventos comprometem significativamente a 

qualidade de vida da pessoa idosa e de seus familiares além de elevar 

substancialmente os gastos na área de saúde. Assim, torna-se importante o 

enfermeiro reconhecer essa síndrome e estabelecer medidas de promoção da 

saúde, prevenção e reabilitação dos agravos. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar a produção científica produzida pela enfermagem sobre fragilidade 

em idosos. 

 

4. METODOLOGIA 



Utilizou-se a revisão integrativa da literatura. Para elaboração dessa revisão 

percorreram-se as seguintes etapas: identificação do tema e seleção da hipótese de 

pesquisa, amostragem dos artigos, categorização dos estudos, avaliação e 

interpretação dos estudos incluídos e síntese do conhecimento. 

Elaborou-se a seguinte questão norteadora para revisão: O que tem sido 

publicado na literatura sobre fragilidade em idosos na área da enfermagem? A busca 

dos artigos foi realizada nas bases de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana em 

Ciências de Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), utilizando os 

descritores “Idoso fragilizado” and “Enfermagem Geriátrica”. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. Como resultado da busca, apareceram 44 

publicações. Destas, após a leitura dos resumos, foram excluídas 38, por não 

apresentarem nenhuma aproximação com o tema pesquisado, chegando-se a um 

número final de 6 estudos a serem analisados.  

Para a análise dos dados realizou-se um formulário de coleta de dados que 

permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, nome do 

periódico onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do estudo, 

delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. A 

apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma 

descritiva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O fenótipo de fragilidade validado por FRIED et al. (2001) tem sido utilizado 

em diversos estudos em diferentes regiões do mundo e encontrada uma prevalência 

variando de 5% a 20% de idosos frágeis e uma incidência anual de 7% (SANTOS-

EGGIMANN et al., 2009). 

A síndrome ocorreria por meio de um ciclo de retroalimentação negativa 

identificável por meio de um “fenótipo” com cinco componentes: perda de perda não 

intencional, redução da força de preensão, redução da velocidade de caminhada, 

fadiga relatada e baixa atividade física. Para classificar a pessoa idosa como frágil 

ou robusta, FRIED et al. (2001) sugeriram seguinte critério: aqueles que 

apresentassem um ou dois desses componentes seriam considerados “em processo 

de fragilização” ou “pré-frágeis” e, os com três ou mais, seriam consideradas 



“frágeis”. Apenas os que não apresentassem nenhum dos componentes citados 

seriam classificados como “robustos” ou “não frágeis”.  

O ciclo pode ser iniciado por meio de qualquer componente, e diferentes 

manifestações iniciais podem levar à aplicação de taxas diferenciadas de 

progressão para a fragilidade (XUE et al., 2011).  XUE et al. (2008) investigaram as 

manifestações iniciais e desenvolvimento do Fenótipo de fragilidade, no Women’s 

Health and Aging Study, a fim de detectar o risco de seus componentes e entender 

sua história natural. Esses autores observaram que a perda de peso foi o 

componente menos incidente entre idosas que tornaram frágeis. A perda de peso foi 

utilizada como referência para avaliar o risco dos outros componentes, e a partir 

disso, evidenciou-se uma hierarquia no aparecimento de fragilidade, a qual inicia-se 

com redução da força, baixa atividade física, redução da velocidade da caminhada, 

perda de peso e fadiga. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Dos 12 artigos selecionados, dois foram publicados em 2011, 2 em 2012, 2  

em 2013, 2 em 2015, 2 em 2016. Em relação ao tipo de periódico onde foram 

publicados os artigos, seis foram publicado na Acta Paulista de Enfermagem, dois 

na Revista Escola de Enfermagem USP, e os outros na Revista Gaúcha de 

Enfermagem, Revista de Mineira Enfermagem, Revista Enfermagem de UFSM e 

Revista Brasileira de Enfermagem. A maioria dos artigos tratava-se de estudo 

transversal, exceto um deles. Os temas abordados relacionavam a fragilidade à 

qualidade de vida, padrão de sono, incontinência urinária, capacidade funcional e 

institucionalização. 
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